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T I S K O V I N A Poštnina plačana pri pošti 2380 Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec vsako leto 
19. septembra praznuje v spomin na izkazano 
čast v letu 1989, ko so Združeni narodi Slovenj 
Gradcu podelili naziv − mesto glasnik miru.
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Mirko Bratuša, Fons Vitae, obeležje Slovenj 
Gradca kot mesta glasnika miru

Prihod predsednika Vlade RS Janeza Janše na javno tribuno v MKC Slovenj Gradec (19. september 2012), kjer ga je 
na vhodu pričakal župan MO Slovenj Gradec Andrej Čas; dobrega razpoloženja ni uspelo pokvariti niti slabo vreme. 
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Iz korenin davne preteklosti

Slovenj Gradec, središče novo-
dobne Koroške pokrajine, ob-

mejne dežele v srcu najstarejše Evrope na 
starodavnem sečišču kulturnih poti zahodne 
civilizacije z juga proti severu in zahoda proti 
vzhodu, je mesto častitljive srednjeveške tra-
dicije, v katerem si bogato izročilo podaja roko 
z utripom sodobnega življenja. Mesto ob reki 
Mislinji je bilo v svoji dolgi zgodovini vselej si-
nonim za majhno, a močno kulturno žarišče, 
ki je z novimi in originalnimi idejami segalo 
daleč preko mej med hribe ugreznjene kotline. 
Pomniki preteklosti nas na vsakem koraku, če 
smo le dovolj pozorni opazovalci, zazibljejo v 
romantično nostalgijo davno minulih časov, 
obenem pa nas opominjajo, da smo venomer 
le nadaljevalci nečesa, kar se je začelo v sivi 
davnini. In ta častitljiva zgodovinska vez je 
tukaj ostala nepretrgana do današnjih dni, v 
zadnjih petdesetih letih zlasti z odmevnimi li-
kovnimi razstavami, s katerimi se je Koroška 
galerija likovnih umetnosti, in z njo tudi me-
sto, uveljavila daleč preko mej domovine. 

K angažiranemu poslanstvu 
umetniškega ustvarjanja

Slovenj Gradec so kot mesto miru in sporazu-
mevanja zaznamovale mednarodne prireditve, 
ki so se pod pokroviteljstvom generalnih se-
kretarjev Združenih narodov zvrstile od prve 
velike manifestacije Mir, humanost in prijatelj-
stvo med narodi leta 1966 do zadnje akcije leta 
2005 v znamenju gesla Živeti. 

Častni pokrovitelj prve velike in izjemno 
odmevne likovne prireditve, takratni general-
ni sekretar OZN U Thant iz Burme, je v svojem 
pozdravnem pismu oz. uvodu v katalog razstave 
zapisal: »Od vselej sem prepričan, da je ume-
tnost tista, ki med ljudmi premaguje vse tiste 
ovire, ki temeljijo na političnih, rasnih in drugih 
razlikah, in da je umetnost eno izmed najučin-
kovitejših sredstev, s katerimi lahko ljudje drug 
drugemu posredujejo najvišje ideale in najglo-
blja čustva za mednarodni mir in sodelovanje.« 

Mi za mir

Univerzalna govorica umetnosti je v naslednjih 
desetletjih navdihovala ljudi dobre volje v našem 
mestu, da je svoj novodobni imidž v veliki meri iz-
gradilo na idejah mirovniškega poslanstva kultu-
re. Ob atraktivnih mednarodnih likovnih razsta-
vah se je v Galeriji izoblikovala pomembna stalna 
zbirka likovnih del, ki jim je skupno angažirano 
humanistično sporočilo v znamenju kulture miru 
in sodelovanja. V središču vsakokratnih prireditev 
so bili ob odmevnih likovnih razstavah še medna-
rodni medicinski simpoziji, srečanja pisateljev, v 
petnajstih letih pa so se jim intenzivno pridružile 
še glasbene prireditve v rojstni hiši Huga Wolfa. 
Vsebino enkratnega poslanstva so mestu vdahnili 
žlahtni vzpodbujevalci kulturnega in umetnostne-
ga vrenja: Karel Pečko, prim. dr. Drago Plešivčnik, 
profesorja Tone Turičnik in Jože Potočnik ter še 
marsikdo, vzgojili pa so nove generacije strokov-
njakov, navdušencev in izobražene hvaležne pu-
blike, ki tudi v najnovejšem času prepoznava uni-
verzalne vrednote kulture miru. 

Slovenj Gradec prejme Listino 
glasnik miru

Na proslavi 44-letnice OZN 23. oktobra 1989 
je Japonec Nobuaki Oda, direktor Informacij-
skega centra Združenih narodov v Beogradu, v 

polni dvorani Kulturnega doma izročil županu 
Ivanu Uršiču visoko uradno priznanje, s kate-
rim je generalni sekretar OZN Perez de Cuellar 
podelil mestu Slovenj Gradec častni naziv gla-
snik miru za njegove zasluge pri širjenju idej 
kulture miru in sožitja med narodi. 

Mesto ob Mislinji se je kot edino mesto v 
Sloveniji s tem naslovom, in po številu prebival-
cev najmanjše med vsemi, priključilo druščini 
mest glasnikov miru na vseh kontinentih sveta. 
Delegacija mesta se je že v letu 1990 udeležila 
konference mest v ameriškem New Havenu in 
poslej aktivno prispevala k ustanovitvi in rasti 
Mednarodnega združenja mest glasnikov miru.

Mednarodno združenje mest 
glasnikov miru

Naziv glasnik miru je 64 mestom z vseh ce-
lin sveta v svetovnem letu miru 1986 pode-
lil generalni sekretar ZN Perez de Cuellar. Z 
imenovanjem novih mest, ki naziv zaslužijo, 
se ugledna družba vsako leto razširi za nekaj 
novih članov. 

Od leta 1988 se mesta redno sestajajo na 
letnih konferencah, ki so namenjene izme-
njavi izkušenj in iskanju možnosti skupnega 
delovanja v akcijah za mir in globalno sožitje. 
Slovenj Gradec se je aktivnostim pridružil že 
naslednje leto, saj se je župan leta 1990 udele-
žil konference v New Havenu v ZDA, nato pa 
so predstavniki mesta srečanjem prisostvo-
vali vsako leto. Na konferenci v Marakešu 
leta 1992 so se mesta s sprejetjem statuta po-
vezala v Mednarodno združenje mest glasni-
kov miru (International Association of Peace 
Messenger Cities), ki je imelo svoj prvi sedež 
v mestu Verdun v Franciji. Kasneje je bil se-
dež organizacije v Ženevi, podpredsedujoče 
mesto je bila japonska Yokohama, sekretariat 
združenja pa je vodilo mesto Brighton v An-
gliji. V zadnjih letih organizaciji predseduje 
ameriški New Haven, sekretariat pa od leta 
2007 vodi Slovenj Gradec, ki je tako okronal 
svojo aktivno vlogo v organizaciji, zlasti z 
mobilizacijo svetovne javnosti v zvezi z voj-
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701 
otrok je bil letos (do vključno 17. 9. 
2012) rojen na Oddelku za ginekologi-
jo in porodništvo Splošne bolnišnice 
Slovenj Gradec. Od tega je bilo

Ponosnim mamicam in očkom iz srca 
čestitamo!

Spletna anketa
Kako ste bili zadovoljni z 
vsebino in grafično podobo 
septembrskega Glasnika? 

a) zelo  38 % 
b) precej  23 % 
c) ne preveč  19 % 
d) sploh ne  19 % 

a
d

(n = 21)

http://www.slovenj-gradec.si/

nadaljevanje s prve strani

b
c

356 deklic in 345 dečkov.

SG v številkah

Srednjeveški grb z motivom odprtih mestnih 
vrat, upodobljen tudi na andeških novcih iz 13. 
stoletja, podčrtuje slovenjgraško odprtost do 
ljudi dobre volje in čistega srca širom sveta.

Slovenjgraški pečat 1334

Mestna zavetnica sv. Elizabeta Ogrska 
(1207−1231) je zaščitnica humanitarnih in 
dobrodelnih organizacij. Mestna župna cerkev je 
bila kot poklon njenim prizadevanjem za mir in 
dobroto postavljena in posvečena že leta 1251!

V času velike mednarodne razstave Mir, huma-
nost in prijateljstvo med narodi 1966 so Slove-
njgradčani podelili častno meščanstvo šestim 
velikim umetnikom (od leve): Hrvatu Krsti Hege-
dušiću, Avstrijcu Wernerju Bergu, Slovencu Boži-
darju Jakcu, Črnogorcu Petru Lubardi; manjkata 
Francoz Ossip Zadkin in Anglež Henry Moore. 

Ob pripravah na prireditve Mi za mir leta 1985 
je Slovenj Gradec obiskal generalni sekretar 
Združenih narodov Perez de Cuellar; na sliki v 
pogovoru s prim. dr. Dragom Plešivčnikom, dol-
goletnim predsednikom odbora za slovenjgraške 
prireditve pod pokroviteljstvom OZN.

V imenu generalnega sekretarja OZN je župa-
nu Ivanu Uršiču listino vročil gospod Nobuaki 
Oda, direktor Informacijskega centra Zdru-
ženih narodov v Beogradu. Ob njiju je v vlogi 
prevajalca slovenjgraški častni meščan Bogdan 
Pogačnik, vselej navzoč ob pomembnih priredi-
tvah v mestu.

Listino o imenovanju Slovenj Gradca za mesto 
glasnik miru je 19. septembra 1989 podpisal ge-
neralni sekretar OZN Perez de Cuellar.
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Vlada RS na čelu s predsedni-
kom Janezom Janšo se je 18. 

in 19. septembra 2012 mudila na svojem četr-
tem delovnem obisku po slovenskih regijah; 
tokrat je vladna ekipa obiskala Koroško. Na 
dvodnevnem obisku, katerega namen je bil 
seznanitev s stanjem na različnih področjih 

in razgrnitev razvojnih načrtov za regijo, je 
vlada v slovenjgraškem Mladinskem kultur-
nem centru med drugim priredila tudi ple-
narno srečanje z župani, gospodarstveniki, s 
poslancem in z državnim svetnikom ter ob-
činskimi svetniki z območja MO Slovenj Gra-
dec ter občin Dravograd in Radlje ob Dravi.

Vladno ekipo, ki je obiskala Koroško, so po-
leg premiera sestavljali še mag. Andrej Viz-
jak, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, zdravstveni minister Tomaž Gantar, 
minister za kmetijstvo in okolje Franc Bo-
govič, minister za infrastrukturo in prostor 
Zvonko Černač, ministrica brez listnice za 
Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmila 
Novak, zunanji minister Karl Erjavec, mini-
ster za pravosodje in javno upravo dr. Senko 
Pličanič ter kopica državnih sekretarjev z 
različnih resorjev. 

Medtem ko se je predsednik Vlade RS 
prvi dan obiska posvetil zlasti medijskim 
nastopom in protokolarni otvoritvi novega 
prizidka Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, 
je vsebinsko pomembnejši del sledil v sredo, 
19. septembra. Na novinarski konferenci, ki 
je potekala v MKC Slovenj Gradec, je premier 
poudaril, da stanje v regiji ni tako črno, kot 
bi bilo pričakovati, kar je po njegovem mne-
nju posledica koroške »samoraslosti«. Regiji 
je namreč kljub podpovprečnemu deležu 

pomoči, ki jo je v preteklih letih dobila od 
države, uspelo gospodarsko in splošno druž-
beno sliko ohraniti na sorazmerno visokem 
nivoju. Glavni razvojni problem po besedah 
premiera ostaja infrastruktura, na področju 
katere pa je vlada zagnala pospešene aktiv-
nosti umeščanja variant tretje razvojne osi v 
prostor, o čemer je bilo govora tudi na sre-
čanju ministra za infrastrukturo in prostor z 
župani koroških občin.  

Premier je v družbi mag. Uroša Rožiča, držav-
nega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, obiskal tudi slovenjgraško 
podjetje Kopa, d. d., ki se ukvarja z računalni-
škim inženiringom in ki je ostalo mednarodno 
konkurenčno kljub kriznim časom na svetovnih 
trgih. Kot je v pogovoru za naš časopis potrdil 
državni sekretar Rožič, so na obisku govorili 
tudi o vlogi visokotehnoloških podjetij pri kon-
ceptu gospodarskega razvoja regije ter spodbu-
janju zaposlovanja mladih.

Predsednik Vlade RS se je udeležil tudi sre-
čanja z župani, gospodarstveniki, s poslancem 
in z državnim svetnikom ter občinskimi sve-
tniki z območja Slovenj Gradca, Dravograda in 
Radelj ob Dravi, ki je bilo odprto za javnost. Na 
njem so prav tako spregovorili o osrednji temi 
– realizaciji projekta tretje razvojne osi –, glede 

katere so se strinjali, da je ključnega pomena za 
rast gospodarstva v regiji; govora je bilo tudi o 
ostalih pomembnih izzivih za hitrejši gospo-
darski razvoj Koroške. V nadaljevanju je mini-
ster za delo, družino in socialne zadeve Andrej 
Vizjak predstavil tudi ključne poudarke spre-
memb, ki jih prinaša zakonodaja na področju 
stabilizacije pokojninskega sistema in prožnej-
šega trga dela. 

Obisk Koroške je vladna »ekipa« zaključila s 
prijateljsko malonogometno tekmo, na kateri so 
se pomerili s predstavniki Koroške regije. Sreča-
nje, ki je potekalo v slovenjgraški športni dvora-
ni, se je končalo z neodločenim izidom 5:5.

Aljaž Kitak

no na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini.
Mednarodno združenje mest glasnikov 

miru je nevladna organizacija, s posebnim 
statusom pri Združenih narodih, kjer se lah-
ko udeležuje vseh zasedanj. Mesta v prvi vr-
sti delujejo v lokalnem okolju, ob nekaterih 
skupnih akcijah pa tudi z združenimi močmi. 
Odmevne aktivnosti so bile denimo namenje-
ne kampanji za prepoved izdelovanja in upo-
rabe protipehotnih min ter prizadevanjem za 
prepoved jedrskega orožja, združenje pa je 
organiziralo tudi odmevno okroglo mizo na 
svetovni konferenci Združenih narodov Ha-
bitat II v Carigradu leta 1996.

V duhu promocije kulture miru

Svoje poslanstvo »mirovniškega« mesta skuša 
Slovenj Gradec vtkati v vsa svoja prizadevanja 
in aktivnosti v domačem okolju, širšem slo-
venskem okolju in tudi v mednarodnih pove-
zavah. Med konkretnimi akcijami je uspešen 
zlasti vsakoletni natečaj za otroško literarno 
in likovno delo na angažirane teme z jasnim 
mirovniškim sporočilom. Aktivnostim lo-
kalne skupnosti se že od leta 1987 priključuje 

tudi Klub za Unesco Slovenj Gradec, nevla-
dna organizacija, ki je članica Mednarodnega 
združenja Unesco klubov (WFUCA) s sede-
žem v Parizu. Člani Unesco kluba se udeležu-
jejo seminarjev v različnih deželah sveta, veli-
ko pa prispevajo tudi k dejavnostim v samem 
Slovenj Gradcu.

Prizadevanja na nivoju lokalne skupnosti 
in v Unescu klubu (ki vključuje zlasti srednje-
šolsko mladino in študente) so vzpodbudila 
tudi najmlajše v mestu: učenci Prve osnovne 
šole iz Slovenj Gradca se že nekaj let aktivni 
člani mednarodnega ASP-net projekta pri-
druženih šol Unesca. 

Programi se na vseh treh nivojih družbe-
nega življenja v mestu idealno dopolnjujejo 
in tudi v prihodnje zagotavljajo, da bo Slo-
venj Gradec znal živeti s svojim mirovniškim 
poslanstvom, saj prizadevanja za boljši svet 
na začetku novega tisočletja prepoznavamo 
v vrednotah, odnosih in ravnanjih, ki odse-
vajo in navdihujejo sodelovanje in vzajemno 
pomoč, vzpostavljeno na temeljih svobode, 
enakopravnosti in demokracije, človekovih 
pravic, strpnosti in solidarnosti. 

Marko Košan
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Janez Janša: »Koroška je samorasla regija.«

Ekipa predstavnikov Koroške regije se je v Slovenj 
Gradcu pomerila z ekipo Vlade RS v malem 
nogometu.

Delovni obisk Vlade RS na Koroškem

Tradicionalni tek miru ob dnevu OZN v Slovenj Gradcu

Srečanje v MKC Slovenj Gradec
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Zavedati se moramo, da smo 
naziv glasnik miru dobili z razlogom

Medtem ko je večina obča-
nov najbrž dodobra sezna-

njena z dejstvom, da nosi Slovenj Gradec kot 
edino mesto v Sloveniji laskavi naziv glasnik 
miru, pa predstavlja nekoliko večjo neznan-
ko organizacija, ki združuje vsa tovrstna 
mesta po svetu – skupaj jih je preko 100 – 
in ki se bo na svoji letni generalni skupščini 
tokrat mudila prav v Slovenj Gradcu. Pred 
srečanjem, ki bo potekalo med 24. in 26. 
oktobrom, ter vsled mednarodnega dneva 
miru smo se pogovarjali z Dušanom Stoja-
novičem, uslužbencem Mestne občine Slo-
venj Gradec, ki opravlja tudi funkcijo na-
mestnika generalnega sekretarja združenja 
IAPMC. V pogovoru za Glasnik je razkril 
nekaj podrobnosti o organizaciji.

Gospod Stojanovič, za začetek nam neko-
liko natančneje predstavite organizacijsko 
shemo Mednarodnega združenja mest gla-
snikov miru. Kateri so njegovi organi in 
kako poteka koordinacija med njimi?
Mednarodno združenje mest glasnikov 
miru (v angleščini International Associa-
tion of Peace Messenger Cities ali IAPMC) 
je nevladna organizacija oz., bolje rečeno, 
združenje mest, ki jim je generalni sekretar 
Organizacije združenih narodov (OZN) 
podelil naziv − glasnik miru. Mesta so se 
prvič organizirala v drugi polovici 80. let, 
ko je tedanji generalni sekretar Javier Pe-
rez De Cuellar zaključil kampanjo pode-
ljevanja tovrstnih nazivov, s katero se je 
želel pokloniti mednarodnemu letu miru 
(1986). Skupina 64 mest, ki je naziv tedaj 
prejela, se je odločila ustanoviti združenje; 
to je kasneje preraslo v globalno organi-
zacijo, ki od leta 1997 medse avtonomno 
sprejema nove člane. 

Predstavniki mest se enkrat do dvakrat 
letno sestajajo na sestanku izvršnega od-
bora in na generalni skupščini, za koordi-
nacijo in pripravo programa aktivnosti ter 
izvedbo in potek skupščine, kakor tudi za 
sodelovanje na drugih mirovniških konfe-
rencah ali forumih, pa skrbi 15-članski iz-
vršni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki 
najaktivnejših mest ter voljeni funkcionarji 

asociacije: predsednik, podpredsedniki, ge-
neralni sekretar in njegov namestnik. 

Koordinacija med njimi je seveda zah-
tevna, saj se aktivnosti odvijajo na različnih 
koncih sveta, v različnih okoljih, nenazadnje 
tudi v različnih časovnih conah. V dobi in-
terneta je komunikacija med funkcionarji 
in koordinatorji sicer nekoliko olajšana, saj 
uvajamo videokonference preko Skypa, Goo-
gle Hangoutsa in podobnih orodij, včasih 
tudi pozno v noč, da lahko ustrežemo čim 
večjemu številu sodelujočih.

Kateri so temeljni cilji združenja? Katerih 
tematik se najpogosteje lotevate na general-
nih skupščinah?
V skladu s statutom organizacije so lahko 

vanjo včlanjena mesta, ki aktivno spodbu-
jajo razumevanje med narodi, omogočajo in 
spodbujajo medsebojno solidarnost, širijo 
duh strpnosti, miru in medsebojnega sodelo-
vanja ter se na kakršenkoli način borijo proti 

vojnam, lakoti in naravnim nesrečam; gre 
skratka za mesta, ki so v »službi človeštva« 
v najširšem pomenu besede. Sem lahko šte-
jemo tudi aktivnosti, ki spodbujajo razoroži-
tveno miselnost ter osveščajo domače in tuje 
vlade oz. državna vodstva in jih opozarjajo 
na upoštevanje človekovih pravic. Vsakič, ko 
je ob kršitvah naštetega potrebno povzdigniti 
glas in opozoriti na nepravilnosti, predstavlja 
glasnik miru nekakšno vest družbe. 

Na generalnih skupščinah se lotevamo 
prav omenjenih tematik. Ker so srečanja or-
ganizirana v različnih mestih, državah, oko-
ljih, so vedno tudi lokalno angažirana, skup-

ščine pa gostitelji pogosto združijo 
z lokalnimi mirovniškimi prire-
ditvami in aktivnostmi. Mnoge 
kampanje, ki jih je asociacija do-
slej sprožila na svojih generalnih 
skupščinah, so prerasle v svetovna 
gibanja, npr. prepoved uporabe 
protipehotnih min, globalna opu-
stitev jedrskega orožja, prepoved 
uporabe mineralov, pridobljenih 
na konfliktnih območjih, itd. V 
zadnjem času odmeva tudi kam-
panja, v kateri sodelujemo s špan-
sko nevladno organizacijo, njen 
cilj pa je uvrstitev miru kot temelj-
ne človekove pravice v Splošno de-
klaracijo človekovih pravic. 

Morda se zdijo cilji na prvi po-
gled postavljeni preveč ambiciozno, vendar 
se kot nevladna organizacija s posebnim 
svetovalnim statusom v OZN vendarle lah-
ko približamo ljudem, ki sprejemajo kom-
pleksne odločitve, in jih opozarjamo na nuj-
nost ukrepanja. Danes, ko združenje šteje 
več kot 100 mest s skupno preko 250 mili-
joni prebivalcev, je tudi naš glas precej bolj 
prodoren, v krogih nevladnih organizacij 
pa smo si izborili precejšen ugled in status. 
Sprejete resolucije ostajajo opomnik mno-
gim generacijam, hkrati pa izražajo odloče-
nost mest, da v duhu mirovništva v svojem 
okolju sledijo humanističnim idejam.     

Je združenje neke vrste »papirnati tiger« brez 
dejanskih pristojnosti za ukrepanje v konkre-
tnih situacijah ali ima realne vzvode za učin-
kovito implementacijo svojih odločitev?
S tem vprašanjem se pogosto soočamo. 
Pristojnosti mest so, jasno, precej manjše 
kot pristojnosti vlad in ostalih državnih 
institucij. Vendar ne povsod. Drugod po 
svetu so mesta precej bolj samostojna kot 
v Sloveniji. Večja mesta, predvsem glavna, 

pogosto funkcionirajo skoraj kot države v 
državi. Na nivoju mest se sprejemajo za-
koni, direktive, odloki ipd., ki v smislu za-
gotavljanja kakovosti bivanja, sociale, pro-
storskega in okoljevarstvenega osveščanja 
svojih prebivalcev v marsičem presegajo na-
cionalne zakonodaje. Prav ta velika mesta 
dajejo težo naši asociaciji. 

O realnih vzvodih moči na nivoju držav 
je sicer težko govoriti, se pa da veliko doseči 
skozi oblikovanje različnih pogledov na po-
samezne probleme, z organiziranjem stro-
kovnih forumov za njihovo reševanje itd. 
Velikokrat se je že tudi zgodilo, da so župani 
mest, še zlasti večjih metropol, v nadaljevanju 
svoje politične kariere postali celo predsedni-
ki vlad in držav. Če so vsaj nekaj idej, s kateri-
mi so se srečali na kakšni od naših generalnih 
skupščin, ponesli s seboj na novo funkcijo, je 
lahko asociacija ponosna na svoj obstoj. 

Mnoga naša mesta se sicer zelo aktivno 
vključujejo v reševanje največjih svetovnih 
problemov, še posebej japonska mesta, med 
katerimi prednjačita Hirošima (ki je tudi v 
izvršnem odboru IAPMC) in Nagasaki. Nji-
hovi župani so izjemno aktivni na področju 
prepovedi jedrskega orožja, nekdanji župan 
Hirošime Tadatoshi Akiba je celo ustanovi-
telj gibanja Župani za mir (Mayors for Pea-
ce), ki že vrsto let povzdiguje glas proti upo-
rabi jedrske energije v vojaške namene. To 
so gibanja, ki so nam skupna, ki presegajo 
lokalno mišljenje in so zastavljena globalno.

Dušan Stojanovič, 
namestnik generalnega sekretarja IAPMC

»Mnoge kampanje, ki jih je asociaci-
ja doslej sprožila na svojih general-
nih skupščinah, so prerasle v svetov-
na gibanja, npr. prepoved uporabe 
protipehotnih min, globalna opu-
stitev jedrskega orožja, prepoved 
uporabe mineralov, pridobljenih na 
konfliktnih območjih, itd.«

»Danes, ko združenje šteje več kot 
100 mest s skupno preko 250 mi-
lijoni prebivalcev, je tudi naš glas 
precej bolj prodoren, v krogih ne-
vladnih organizacij pa smo si izbo-
rili precejšen ugled in status.«

Slovenj Gradec drugič v vlogi generalnega sekretarja (Sarajevo, 2009)

Sestanek izvršnega odbora IAPMC, Oswiecim (Auschwitz), 
Poljska, 2010

Skupščine vodi predsednik IAPMC Alfred L. Marder (New Haven, ZDA).
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Kdo vse so ostali člani združenja? Sodelu-
jete z njimi morda tudi izven okvirov zdru-
ženja, npr. kot pobratena mesta ali kaj po-
dobnega?
Kot rečeno je v našo asociacijo včlanjenih 
preko 100 mest; nekatera med njimi predsta-
vljajo tudi partnerje v občinskih projektih, 
nekatera so tudi pobratena. Sicer je povsem 
običajno, da mesta nove člane predlagajo 
na osnovi že obstoječih partnerstev ali pa ta 
nastanejo prav zaradi sodelovanja v združe-
nju. Tako je npr. naše mesto sklenilo listino 
o partnerstvu s ciprskim mestom Morphou 
na osnovi sodelovanja v IAPMC, v letošnjem 
letu pa bomo za članstvo predlagali še eno 
naše partnersko mesto, Myoko z Japonske. 

Slovenj Gradec je kot regionalni koordi-
nator za področje nekdanje Jugoslavije oz. 
Balkana nase že pred časom prevzel tudi 
obveznost, da v vseh bivših republikah SFRJ 
poišče ustrezno mesto in ga predlaga za član-
stvo. Tako smo leta 2005 za članstvo v asocia-
ciji predlagali Sarajevo, leta 2007 Kotor (Črna 
gora), leta 2008 pa Kumanovo (Makedonija). 
Ostale republike so najmanj eno mesto že 
imele včlanjeno v IAPMC. 

Vseh članov združenja je seveda preveč, 
da bi jih tukaj našteval, nas pa lahko vsakdo 
najde na spletnem naslovu www.iapmc.org, 
kjer so na voljo tudi ostale informacije, sta-
tut, vodstvo, resolucije, kampanje, peticije in 
projekti.

Kako je pravzaprav zrasla ideja o članstvu 
Slovenj Gradca v združenju? Kdo so idejni 
očetje projekta?
O tem je bilo napisanega in povedanega že 
veliko. Tudi v pričujočem Glasniku lahko iz 
besedila gospoda Marka Košana, direktorja 
naše galerije in koordinatorja aktivnosti, ki 
s svojim osebnim prispevkom, z idejami, s 
strokovno pomočjo in z vodenjem projektov 
že vrsto let bogati nabor mirovniške dejav-
nosti Slovenj Gradca, razberete kronologijo 
naše angažiranosti v tej asociaciji. 

Sam sem ponosen in hvaležen, da sem bil 
pred 15 leti, ko sem se zaposlil v uradu te-
danjega župana gospoda Janeza Komljanca, 
povabljen v ožjo ekipo ljudi, ki je skrbela za 
izvedbo aktivnosti na področju članstva v 
asociaciji. Naziv, ki smo ga dobili, je vseka-
kor zaokrožil dolgoletna prizadevanja naših 
častnih občanov − prof. Pečka, prim. Ple-
šivčnika in prof. Turičnika, vseh dosedanjih 
županov, občinskih svetnic in svetnikov pa 
tudi številnih drugih angažiranih občank 

in občanov. Slovenj Gradec se je s tem vpisal 
na svetovni zemljevid mest, ki v svojem oko-
lju aktivno negujejo kulturo miru in sožitja 
skozi umetnost, mednarodna partnerstva, 
vzgojo mladih, nenazadnje pa tudi skozi 
kontinuirano in predano zavezanost idejam 
združenja, v katerem smo vse od začetkov 
našega članstva kljub geografski in demo-
grafski majhnosti eno najaktivnejših mest.

Slovenj Gradec je najbrž prav zavoljo tega 
doletela čast, da sodeluje v izvršnem odboru 
združenja, od leta 2007 pa njegovi najvišji 
predstavniki zasedajo tudi funkcijo gene-
ralnega sekretarja. Kaj vse pravzaprav za-
jema ta funkcija?
Slovenj Gradec je član izvršnega odbora aso-
ciacije že zelo dolgo, vse od prve polovice 90. 
let. Prvo srečanje, ki smo ga organizirali v 
Slovenj Gradcu, je bilo srečanje članov izvr-
šnega odbora leta 1997. Našo kontinuirano 
aktivnost in prisotnost v IAPMC ter zaveza-
nost vrednotam in idejam asociacije v lokal-
nem okolju in širše so prepoznali tudi ostali 
člani asociacije; tako so nas leta 2007 na ge-
neralni skupščini izvolili na položaj general-
nega sekretarja. 

Funkcija generalnega sekretarja, ki se 
voli za obdobje treh let, je pomembna; v 
našem primeru jo zaseda župan mesta. 
Ker pa gre pri tej funkciji za veliko kore-
spondence, logistike, priprav konferenc in 

srečanj, načrtovanja aktivnosti ter udeležb 
na drugih forumih in konferencah, česar pa 
župani zaradi svojih rednih službenih ob-
veznosti načeloma nimajo časa početi, je bil 
s strani predsednika asociacije Alfreda L. 
Marderja (New Haven, ZDA) leta 2008 na 
generalni skupščini v ruskem Sočiju podan 
predlog o formalizaciji funkcije namestnika 
generalnega sekretarja; le-ta ne prihaja nuj-
no iz istega mesta kot generalni sekretar, je 
pa bilo to v našem primeru gotovo smiselno. 
Delegati so se takrat z glasovanjem oprede-
lili, da to funkcijo opravljam v preostanku 
mandata 2007–2010. Leta 2010 so na voli-
tvah na Cipru našo ponovno kandidaturo 
potrdili za obdobje do leta 2013. 

V času, ko smo imeli v Slovenj Gradcu 
nadomestne županske volitve in je položaj 
župana zasedel gospod Andrej Čas, je pre-
nehala funkcija dotedanjemu generalnemu 
sekretarju združenja gospodu Matjažu Za-
noškarju, novi župan pa je postal tudi novi 
generalni sekretar asociacije do leta 2013; 
zamenjavo smo tudi uradno potrdili na se-
stanku izvršnega odbora v Puebli v Mehiki. 
Ker je šlo za neke vrste precedens, smo se 
morali precej dolgo ukvarjati s formalno re-
šitvijo, zaradi česar so na vidiku tudi spre-
membe statuta asociacije. Te bomo skušali 
izpeljati prav na letošnji generalni skupšči-
ni, ki bo potekala v Slovenj Gradcu med 24. 
in 26. oktobrom.    

Na kakšen način Mestna občina Slovenj 
Gradec po vašem mnenju uresničuje vizi-
jo združenja oz., povedano drugače, s čim 
upravičujete naziv glasnik miru?
Kot rečeno je Slovenj Gradec temu poslan-
stvu zavezan že desetletja. Kot edini glasnik 

miru na Slovenskem smo v primerjavi z osta-
limi slovenskimi mesti na mnogih področjih 
najbrž bolj dejavni, najpoglavitnejše pa so 
nedvomno aktivnosti, ki jih naše institucije 
kontinuirano izvajajo: od številnih medna-
rodnih razstav, tradicionalnega Mirovni-
škega festivala, intenzivnih mednarodnih 
aktivnosti s partnerskimi mesti in drugimi 
lokalnimi skupnostmi pa do kulturnih in 
šolskih izmenjav ter sodelovanja v različnih 
čezmejnih združenjih. 

Na lokalnem nivoju vlagamo tudi veli-
ko naporov v spodbujanje prostovoljstva, 
skrb za ranljivejše skupine prebivalstva, 
organizacijo forumov, ki opozarjajo na 
širšo družbeno problematiko, skrb za hu-
manitarno dejavnost in še mnogo druge-
ga. Menim, da je najpomembnejše to, da je 
koncept glasnika miru, to naše plemenito 
poslanstvo, prisoten pravzaprav v vseh 
elementih družbenega življenja v našem 
mestu, v izobraževalnih, kulturnih usta-
novah, nenazadnje tudi v političnih struk-
turah, ter da se vsi po svojih močeh trudi-
mo upravičiti ta naziv skozi programe in 
aktivnosti, ki jih izvajamo. 

Zdi se, da je miselnost združenja v pre-
cejšnjem sozvočju s priljubljenim geslom 
»Misli globalno, ukrepaj lokalno«. Kako 
lahko povprečen občan Slovenj Gradca s 
svojim vsakodnevnim ravnanjem pripo-
more k doseganju ciljev združenja – goje-
nju kulture miru?
Zavedati se moramo, da smo naziv glasnik 
miru dobili z razlogom; Slovenj Gradec je 
namreč v vsej svoji zgodovini kljub majh-
nosti ves čas predstavljal izjemno kulturno 
stičišče ustvarjalcev na različnih področjih. 
Tako je tudi danes. Percepcija miru se razli-
kuje od države do države, od celine do celine: 
na kriznih območjih, kjer mir pomeni olaj-
šanje ob odsotnosti oboroženega konflikta, 
ga cenijo veliko bolj, kot ga cenimo pri nas, 
saj se nam zdi mir že desetletja samoumeven. 
V okolju, kot je naše, pa lahko to poslanstvo 
dojemamo kot zavezanost kooperativnosti, 
solidarnosti, prostovoljstvu, sprejemanju 
drugačnosti, medsebojnemu sodelovanju ter 
vzgoji mladih generacij v takšnem duhu. Slo-
venj Gradec je mirno, zdravo in varno mesto. 
Prepričan sem, da tudi zato, ker nas k temu 
spodbuja ta naziv. 

Aljaž Kitak
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»Zavedati se moramo, da smo naziv 
glasnik miru dobili z razlogom; Slo-
venj Gradec je namreč v vsej svoji 
zgodovini kljub majhnosti ves čas 
predstavljal izjemno kulturno stiči-
šče ustvarjalcev na različnih podro-
čjih. Tako je tudi danes.«

»Menim, da je najpomembnejše to, 
da je koncept glasnika miru, to naše 
plemenito poslanstvo, prisoten prav-
zaprav v vseh elementih družbenega 
življenja v našem mestu /.../.«

»Slovenj Gradec je mirno, zdravo 
in varno mesto. Prepričan sem, da 
tudi zato, ker nas k temu spodbuja 
ta naziv.« 

Sestanek izvršnega odbora IAPMC v Slovenj Gradcu leta 1997

Gostitelji delegate večkrat vključijo tudi v lokalne aktivnosti (Kruševac, 2007) ...

Izvršni odbor IAPMC v Abidjanu, Slonokoščena obala, 2009
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Ani Mariji Juvan, 
Pod gradom 34, 2380 Slovenj Gra-
dec, za vsestransko aktivnost ter 
trud na področju društvenih dejav-
nosti, prostovoljstva in rokodelstva;

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec je podelil 
nagrado Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012:

Ivanu Gačniku, 
Trstenjakova ul. 2, 2380 Slovenj 
Gradec, za uspešno vodenje in ko-
ordinacijo obnovitvenih del cerkve 
sv. Uršule na Uršlji gori ter pro-
mocijo tega izjemnega kulturnega 
spomenika;

Jožetu Jeromlu, 
Podgorje 75, 2380 Slovenj Gradec, 
za vsestransko aktivnost v okviru 
Vaške skupnosti Podgorje ter izje-
men prispevek pri zagotavljanju ka-
kovosti bivanja v ožji in širši lokalni 
skupnosti.

Danijeli Herlah, 
Stari trg 226, 2380 Slovenj Gradec, 
učiteljici na Prvi osnovni šoli Slo-
venj Gradec, za vsestransko aktiv-
nost in prizadevnost na področju 
vzgoje in izobraževanja ter inova-
tivne pristope in dosežke v šolstvu; 

Komisija za podelitev Vrunčevih priznanj pri Občin-
skem svetu Mestne občine Slovenj Gradec je podelila 

Vrunčeve plakete za leto 2012:

Poldki Praprotnik, 
Podgorje 64e, 2381 Podgorje pri 
Slovenj Gradcu, vzgojiteljici v VVZ 
Slovenj Gradec, za strokovno, poglo-
bljeno in predano vzgojno-varstveno 
delo, vsestransko angažiranost ter 
dvig ugleda vzgojno-varstvene insti-
tucije v lokalnem okolju in širše;

Mariji Obreza, 
Mislinjska Dobrava 59/a, 2383 Šmartno 
pri Slovenj Gradcu, specialni pedagogi-
nji na Tretji osnovni šoli Slovenj Gradec, 
za izjemne strokovne dosežke ter nese-
bično, najširše zastavljeno in osebno an-
gažirano delovanje na področju special-
ne pedagogike v Mestni občini in širše.

MOSG

Cesta Arne–Črešnik, III. faza: v leto-
šnjem letu smo zaključili s celotno traso 

omenjene ceste, dela pa so se izvajala pretekla 
tri leta. Celotna dolžina trase je 1500 m na 
treh odsekih. V letošnjem letu se je je izvedlo 
skupaj 550 m in je bilo porabljenih 82.000 €.

Cesta Žabja vas: investicija se je izvajala 
tri leta in je v celoti znašala 120.000 €. V letu 
2012 smo izvedli 400 m ceste s pločnikom. 

Naselje Podhomec: z investicijo smo pri-
čeli leta 2011 in jo v letu 2012 zaključili. Iz-
vedla se je nova kanalizacija v skupni dolžini 
1200 m, na katero smo priklopili skoraj 50 
gospodinjstev. Izvedli so se tudi: nov vodo-
vod v dolžini 1500 m, javna razsvetljava in 
pa cevi za optiko. Na koncu se je uredila tudi 
nova asfaltna cesta v dolžini 730 m. Celotna 
investicija je znašala 220.000 €.

Muratova ulica: z investicijo, ki je trajala 2 
leti, smo zaključili konec junija letos. Izvede-
ni so bili: nova meteorna kanalizacija, javna 
razsvetljava, cevi za optiko, pločnik in pre-
plastitev obstoječe ceste. Vrednost vseh del je 
znašala 190.000 €.

Cesta Umek–Sveti duh: investicija se je z 
gradbenimi deli pričela leta 2011. V letu 2012 
smo izvedli asfalterska dela na dolžini 500 m. 
Na cesti Podgorje–Suhi dol smo preplasti-
li obstoječi dotrajani asfalt v skupni dolžini 
400 m. Celotna investicija za oba odseka je 
znašala 140.000 €.

Cesta v Roinovo vas: v naselju smo izvedli: 
fekalno in meteorno kanalizacijo, del nove 
javne razsvetljave s cevmi za optiko ter novo 
asfaltno cesto. Skupna vrednost investicije je 
znašala 120.000 €. 

Investicije 2012 v teku 
Cesta in parkirišče pri trgovini Tuš: na 
novo bomo uredili dovozno cesto in parki-
rišče pri trgovini Tuš. Sanacija zajema 2300 
m2 površin, celotna investicija pa bo občino 
stala 115.000 €. Nekaj denarja bo sofinanci-
ralo podjetje TUŠ.

Kanalizacija Pameče–Troblje: v teku je 
izvajanje del na omenjeni trasi kanalizaci-
je v zaselku Troblje. Na kanalizacijo se bo 
priključilo okrog 25 stanovanjskih hiš. Prav 
tako se polagajo cevi za optiko. Celotna vre-
dnost del bo znašala okr0

<og 90.000 €.
Kanalizacija Merkur−Krnice: v letu 2012 

smo pričeli z izgradnjo kanalizacije od Mer-
kurja do naselja Krnice 2. Priključili bomo 
naselje Krnice 1 in nove zazidave, ki bodo 
nastale med obema naseljema. Skupno se 
bo priključilo skoraj 100 gospodinjstev. Prav 
tako polagamo cevi za optiko. Celotna vre-
dnost investicije bo znašala okrog 120.000 €. 

Cesta Gradišče, II. faza − asfaltiranje 
predvideno konec septembra, vrednost inve-
sticije: 55.000 €. 

Hidropostaja Gradišče − končanje del ko-
nec septembra, investicijska vrednost: 35.000 €. 

Cesta Stari trg–Brdnik–Jakob − začetek 
del septembra, zaključek del novembra, po-
nudbena vrednost: 170.000 €. (MOSG)

Dokončane 
investicije v 
Mestni občini 
Slovenj Gradec

Mestna uprava

Rudolfu Francu Verovniku, 
Legen 103d, 2380 Slovenj Gradec, za vsestransko aktivnost 
ter izjemne dosežke pri oblikovanju gospodarske in kultur-
ne podobe Mestne občine Slovenj Gradec in njenih ožjih 
lokalnih skupnosti.

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec je podelil 
nagrado Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012:

Ivanu Škodniku, 
Mislinjska Dobrava 94, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, za 
dolgoletno in predano delovanje na področju vzgoje in izobra-
ževanja, vsestransko družbeno aktivnost v Mestni občini Slo-
venj Gradec ter skrb za ugled njenih izobraževalnih institucij.

Komisija za podelitev Vrunčevih priznanj pri 
Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec je 

podelila Vrunčevo nagrado za leto 2012:

Nagrada Mestne občine 
Slovenj Gradec Vrunčeva nagrada

Plakete Mestne občine 
Slovenj Gradec Vrunčeve plakete

S svojim delom prispevali za skupno dobro 
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Ob delovnem obisku Vlade 
RS na Koroškem je bilo naj-

več pozornosti namenjene vprašanju, ki ga 
tako vladni kot lokalni oblastniki pravilo-
ma opredeljujejo kot temeljno razvojno 
vprašanje regije – tretji razvojni osi. Le-ta 

je bila tudi glavna tema delovnega kosila, 
na katerem so se sestali župani koroških 
občin ter minister za infrastrukturo in 
prostor Zvone Černač. O vsebini srečanja 
smo se pogovarjali s slovenjgraškim župa-
nom Andrejem Časom.

Kaj ste dorekli na srečanju koroških župa-
nov z ministrom za infrastrukturo in pro-
stor glede projekta tretje razvojne osi?   
Delovnega kosila z ministrom Zvonetom 
Černačem, direktorjem Direktorata za in-
frastrukturo Boštjanom Riglerjem in vodjo 
Sektorja za investicije na Direkciji RS za ce-
ste Tomažem Willenpartom smo se udeleži-
li župani Prevalj, Raven, Dravograda, Misli-
nje in Slovenj Gradca. Minister je predstavil 
stališča vlade, potem ko je ta ponovno oce-
nila prometne študije in primernost nekate-
rih odsekov. Prometne študije upravičujejo 
gradnjo štiripasovnice do Velenja. 
Zaradi okoljske neprimernosti in visoke 
cene vlada ni potrdila trase Šentrupert–Ve-
lenje, ampak preučuje  vzhodnejši varian-
ti Arja vas in Gotovlje. Odsek do Slovenj 
Gradca ostane najverjetneje  v izvedbi štiri-
pasovne hitre ceste (HC), vendar le do vsto-
pa v Dobrovo, približno tako kot predvideva 
osnutek DPN (Državni prostorski načrt; op. 
A. K.). Severno poteka tretja os v dvopasov-

ni izvedbi, delno po obstoječih koridorjih z 
dodatnimi obvoznicami in servisnimi ce-
stami, pa tudi z dodatnimi cestami.

Kateri kriteriji so vodili Vlado RS pri do-
ločanju trase? 
Vlada je resno preučila ekonomski in pro-
metni vidik, v primeru Šentruperta pa 
dala poudarek tudi okoljsko-kmetijskemu 
aspektu. To potezo ocenjujem kot zelo po-
zitivno. Kadar lahko prometnice speljemo 
drugje in to celo ceneje, kot denimo v tem 
primeru, je prav, da tako možnost tudi iz-
beremo. V Mislinjski dolini je bil osnutek 
Državnega prostorskega načrta za hitro ce-
sto neprimeren ravno zaradi trajnega uniče-
nja velikih površin obdelovalne zemlje. Po 
novelaciji projekta imamo lepo priložnost 
poiskati primernejše rešitve v dvopasovni 
izvedbi HC.

Ali je vlada predstavila časovnico izvedbe 
projekta? 
V najkrajšem času namerava vlada razpisa-
ti mednarodni tender za podelitev konce-
sije za slovenske avtoceste. Načrtujejo, da 
bi koncesionar prevzel tudi gradnjo prvih 
dveh odsekov A1–VE in VE–SG. Dinami-
ka gradnje je torej odvisna od tega, kdaj in 
kako bo sklenjena koncesijska pogodba. V 

idealnem razpletu bosta omenjena odseka 
končana v letu 2018. Drugih virov za gra-
dnjo vlada ne more zagotoviti.

Kakšno je stališče MO Slovenj Gradec do 
tretje razvojne osi, ki ste ga na srečanju 
predstavili Vladi RS?
Še vedno menim, da je nujno v projekt tretje 
razvojne osi vključiti modernizacijo regio-
nalnih in drugih državnih cest. Seveda kot 
dopolnitev in ne alternativo novi HC, ki se 
prevečkrat ozko razume kot alfa in omega 
razvoja. Obstoječe državne ceste so neustre-
zne z vidika varnosti in pretočnosti, prevze-
majo pa vso prometno obremenitev do izgra-
dnje nove ceste, v veliki meri pa tudi po njej. 

Na katerih točkah se stališča koroških žu-
panov do projekta najbolj razhajajo?
Nekaj  županov meni, da bi močnejše za-
vzemanje za modernizacijo obstoječih cest 
ogrozilo gradnjo HC, zato takšnih pobud 
v zadnjih letih, ko bi bilo še nekako možno 
zagotoviti denar, niso dajali; sedaj, ko smo 
se na regijskem svetu koncno uskladili gle-
de tega, pa je nemogoče računati na dodaten 
cestni denar iz državnega proračuna. 

Drugih razhajanj med nami ni, saj v same 
dileme umeščanja trase v posameznih obči-
nah drugi župani nismo posegali. Morda to 
niti ni dobro, saj smo preveč povezani, da bi 
vsak zase iskali sebi najustreznejšo rešitev. V 
novi situaciji, ko je vlada predstavila noveli-
ran koncept tretje osi od predora Graška gora 
dalje na sever, se moramo  hitro organizirati 
in vladi sami predlagati takšno rešitev, ki bo 
za nas optimalna, hkrati pa sprejemljiva z vi-
dika svoje izvedljivosti.

Aljaž Kitak

Alja Primožič, 47 let, rojena v Slovenj 
Gradcu, kjer z družino tudi živim. 

Po poklicu sem v osnovi inženirka teks-
tilne tehnologije, v nadaljevanju pa di-
plomirana organizatorka z znanstvenim 
magisterijem. Na Mestni občini, kamor 
sem s Preventa prišla leta 2000, vodim 
oddelek za splošne zadeve.

Delovno mesto: s sodelavci našega oddelka 
združujemo moči in strokovnost z različnih 

področij, vse s ciljem za tekoče in nemoteno 
delo občinske uprave. Vsaka zadeva na obči-
ni se prične v vložišču in zaključi v odpremi 
in arhivu, vmes pa seveda poteka strokovna 
obdelava v zanjo pristojnih oddelkih. Da 
lahko delo zaposlenih poteka v pričakova-
nem ritmu, skrbimo na različnih splošnih 
področjih – obvladovanje dokumentacije, 
materialne potrebe in splošna nabava, in-
formatika, vzdrževanje, izobraževanje, li-
teratura, upravljanje z arhivi ... Naše delo 
se na državni ravni udejanja tudi v sodelo-
vanju z različnimi ministrstvi, državnimi 
komisijami in uradi, sodelujemo pa tudi v 
različnih projektnih skupinah in nalogah z 
domačimi javnimi zavodi in centri. Od leta 
2006 skrbimo za vzdrževanje certifikata 
kakovosti poslovanja naše uprave ter se tru-
dimo prvine, ki nas zavezujejo k dobremu 
delu in vodijo k vedno boljšemu, spoštovati 
in še nadgrajevati. 

Prosti čas: v prostem času rada počnem 
veliko različnih reči, najpomembnejše pa je 
zame vsekakor prepevanje − od nekdaj in 
kjerkoli, v pevskih zborih, s prijateljico in 
sopevko Bojano, včasih tudi sama. Da osta-
nem zvesta svojemu prvemu poklicu, sem 
ter tja kaj sešijem, zelo rada pa imam ritem 
in zven slovenskega jezika, zato se vedno 
bolj posvečam tudi pisateljevanju. Rada be-
rem, uživam na morju, v posebno veselje pa 
mi je potovati po lastnem načrtu, odkrivati 
velika mesta (predvsem arhitekturo in aku-

stiko cerkev) in opazovati utrip tam živečih. 
Sicer pa zelo rada smučam in plavam pa 
tudi sesti na kolo mi ni ravno tuje. 

Najboljši film ali pa pesem: življenje je 
včasih lahko naporno že samo po sebi, zato 
med filmi in knjigami izbiram takšne, ki 
me razvedrijo in se ob njih lahko sprostim. 

Rada imam akcijo in dobre dialoge, ne ma-
ram pa terorja. Kot pevka me je od malega 
fascinirala Barbra Streisand, njen poseben 
in zelo natančen glas ter zelo zanimiv obra-
zni profil, ki je, hvala bogu, še danes enak. 

Kaj je v življenju najpomembnejše? Biti 
in razmišljati pozitivno. Izhajam iz načela, 
da smo vsi ljudje dobri ljudje in v odnosih 
(družinskih, prijateljskih ali pa poslovnih) se 
to vselej trudim ohraniti. Vendar pa zmeraj 
tudi ne gre in kadar je tako, se pač umaknem. 

Slovenj Gradec je moje rojstno mesto in 
imam ga zelo rada. Še posebej pa so mi všeč 
sprehodi po urejenih tematskih poteh v na-
ravi ter topel poletni utrip mestnega središča.

Ajda Prislan
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Kdo je pravzaprav Alja Primožič, 
vodja oddelka za splošne zadeve?

V španskem mestecu Cadiz ob obali Atlantika

Mestna uprava se predstavlja

Vlada RS: štiripasovnica do Slovenj 
Gradca morda že leta 2018 

Tretja razvojna os
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V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec je 
bil zgrajen prizidek, katerega otvori-

tev je 18. septembra počastila tudi Vlada 
Republike Slovenije. 

Gre za prizidek k otroškemu oddelku Splošne 
bolnišnice Slovenj Gradec, za katerega je bil 
finančni vir izključno denar Ministrstva za 
zdravje oziroma proračun Republike Slove-
nije. Gradnja prizidka je projekt novogradnje 
in rekonstrukcije Splošne bolnišnice Slovenj 
Gradec, ki je bil razdeljen v dve fazi. 18. sep-
tembra so otvorili prvi del prve faze. 

Direktor Splošne bolnišnice Slovenj Gra-
dec Janez Lavre, dr. med., je povedal, da je 
v novem prizidku pet etaž. »Na vrhu je heli-
port, ki bo kmalu dobil tehnično dovoljenje. 

V tretjem nadstropju je dokončno preseljen 
urološki oddelek, ki zagotovo pomeni ustre-
zen in sodoben standard za obravnavo teh 
pacientov, prav tako osebja. V drugem nad-
stropju je začasno center za dializo, kasne-
je pa bo tukaj kirurška intenziva. V prvem 
nadstropju je začasno oddelek za pediatrijo, 
v pritličju so urološke ambulante z majhno 
operacijsko dvorano in dnevno bolnišnico. V 
kleti je sodoben oddelek za patologijo z vsem 
tistim, kar tak oddelek potrebuje; poskrblje-
no je za ustrezno slovo svojcev od umrlih, 
česar do sedaj v naši bolnišnici nismo imeli. 

Celoten projekt je zastavljen fazno. Vse 
to je bilo nujno potrebno zato, da smo lahko 
izpraznili otroški oddelek, ki ga adaptiramo 
sedaj. Tako lahko slovenjgraška bolnišnica 

vseskozi izvaja nujno potrebno zdravstveno 
oskrbo ob rednem programu, ki ga imamo. 

Prizidek je torej že predan funkciji, saj smo 
morali 1. julija stari otroški oddelek po po-
godbi predati izvajalcu del. Da smo to dosegli, 
se moram zahvaliti vsem zaposlenim, ki so se 
držali rokov in bili v tem času nadpovprečno 
obremenjeni,« je zadovoljen Lavre. 

V tem času v slovenjgraški bolnišnici in-
tenzivno izvajajo drugi del prve faze projekta 
novogradnje in rekonstrukcije, to je adap-
tacijo otroškega oddelka od kleti do vrha. 
V kleti bo lekarna, obnovljen oddelek za 
dializo, v pritličju ambulante otroškega od-
delka in mikrobiološki laboratorij. V prvem 
nadstropju bosta delovala otroški oddelek in 
del ginekološkega oddelka oziroma otročnic, 

oddelek mladih mamic z otročki, v drugem 
nadstropju pa bo centralni operacijski blok z 
urgentno operacijsko dvorano. 

Med obiskom Vlade Republike Slovenije 
v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec je di-
rektor bolnišnice odprl predvsem finančne 
teme. »Vesel sem, da se je predsednik vlade 
Janez Janša odzval vabilu in ta prizidek pre-
dal namenu. Ob tem smo ga vprašali, kakšno 
je razmišljanje glede investicij v zdravstvo, 
v tiste objekte, ki jih nujno potrebujemo, in 
kako se bodo obstoječe investicije v času te 
gospodarske krize izvajale v bodoče,« zaklju-
čuje Janez Lavre. 

Ajda Prislan

V mesecu januarju 1982 je v 
skladu z Zakonom o social-

nem skrbstvu kot izvajalska organizacija 
Občinske skupnosti socialnega skrbstva 
Slovenj Gradec pričel z delom Center za so-
cialno delo občine Slovenj Gradec. Od 1. 1. 
1993 je ustanovitelj Centra Republika Slo-
venija, ustanoviteljske pravice in obvezno-
sti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Center za socialno delo občine Slovenj Gra-
dec je bil vpisan v register kot delovna organi-
zacija z dejavnostjo opravljanja preventivnega 
in kurativnega dela na področju socialnega 
skrbstva v občini Slovenj Gradec. Samou-
pravni sporazum o uresničevanju socialno-
varstvenih pravic, ki je bil sprejet leta 1984, 
je prinesel znatne novosti pri uveljavljanju 
materialnih pravic občanov. V skladu s tem 
sporazumom smo na Centru naslednje leto 
uvedli službo enotne evidence socialnovar-
stvenih pomoči. Po sprejemu Zakona o za-
vodih leta 1991 je Skupščina občine Slovenj 
Gradec decembra 1991 sprejela Odlok o pre-
vzemu pravic in dolžnosti ustanovitelja Cen-
tra za socialno delo Slovenj Gradec, na podla-

gi katerega je Občina Slovenj Gradec prevzela 
pravice in dolžnosti ustanovitelja. Takrat je 
Center dobil v upravljanje počitniški dom v 
Fiesi. Občina Slovenj Gradec je v tem obdobju 
v celoti financirala dejavnost Centra.

Leta 1992 je bil sprejet Zakon o socialnem 
varstvu in v skladu s tem zakonom je Vlada 
Republike Slovenije dne 17. 12. 1992 izdala 
Odlok o preoblikovanju Centra za socialno 
delo Slovenj Gradec v javni socialnovarstve-
ni zavod za opravljanje dejavnosti socialnega 
varstva za območje občine Slovenj Gradec.

Dejavnost centra na podlagi odloka Vla-
de Republike Slovenije: izvrševanje javnih 
pooblastil in nalog po drugih predpisih, 
storitve socialne preventive, storitve prve 
socialne pomoči, storitve pomoči družini 
za dom, storitve osebne pomoči, storitve 
pomoči družini na domu in organiziranje 
skupnostnih akcij za socialno ogrožene sku-
pine prebivalstva.

Krizni center za otroke in mladostnike; 
koordinator za področje nasilja v družini 
in za izvajanje nadomestne kazni zapora

Spomladi 2004 nam je po nekajletnem 
trudu le uspelo in v okviru Centra je pričel z 
delom Krizni center za otroke in mladostni-
ke za Koroško, v jeseni istega leta pa nam je 
MDDSZ zaupalo izvajanje še ene regijske na-
loge, in sicer izvajanje nalog koordinatorja za 
področje nasilja v družini.

Leto 2005 zaznamuje zopet nova regijska 
naloga, in sicer izvajanje koordinacijske nalo-
ge za izvajanje nadomestne kazni zapora.

Leta 2006 je Vlada RS z zamikom sprejela 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
preoblikovanju Centra za socialno delo Slovenj 
Gradec, s katerim je dejavnost Centra razširila 
z drugimi socialnimi dejavnostmi in med te 
zapisala naloge, ki smo jih v praksi že izvaja-
li: varstvo otrok in mladostnikov, prikrajšanih 
za normalno družinsko življenje, z možnostjo 
kratkotrajne namestitve − dnevni center, kri-
zni center za mlade v Koroški regiji in regijska 
intervencijska služba, namenjena otrokom in 
mladostnikom za območje Koroške.

S sprejetjem Zakona o duševnem zdravju leta 
2009 ministrstvo Centru zaupa izvajanje regijske 
naloge koordinatorja za obravnavo v skupnosti, 
leta 2010 pa tudi naloge regijske intervencijske 
službe za preprečevanje nasilja v družini.

Pomemben mejnik v delovanju Centra 
predstavlja nova zakonodaja na področju Za-
kona o socialnovarstvenih prejemkih in Za-
kona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 
ki smo jo z dobro organizacijo, zavzetim in 
strokovnim pristopom strokovnih delavk in 
strokovnih sodelavk brez večjih zaostankov 
in težav uspešno implementirali.

Poleg osnovne dejavnosti (ta zajema izva-
janje štirih storitev in javnih pooblastil), ki 
predstavlja izvajanje nalog kar po 42 zakonih 
in podzakonskih aktih, Center izvaja še 5 re-
gijskih nalog.

Mreža izvajalcev storitev za ciljne skupi-
ne uporabnikov v izvedbi nevladnih or-
ganizacij in društev

Izvajanje osnovne dejavnosti in regijskih 
nalog nas ni oviralo pri snovanju novih idej 
pri pripravi in izvedbi projektov in progra-
mov, ki smo jih izvajali skozi tri desetletja in 
v katere smo vključevali zunanje sodelavce − 
prostovoljce, nevladne organizacije, delavce 
iz projektov JD, vojake na civilnem služenju 
vojaškega roka, študente in dijake. Zelo smo 
ponosni na to, da nam je uspelo vzpodbudi-
ti in aktivno sodelovati v postavljanju mreže 
izvajalcev storitev za ciljne skupine uporab-
nikov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in 
društva in so na našo pobudo pričele z delom 
na območju našega delovanja, nekatere tudi 
za celotno regijo. Mednje sodijo: Ozara, VDC 
za odrasle duševno prizadete osebe, PUM, 
Regionalna varna hiša Celje s svojo enoto v 
Slovenj Gradcu, HOSPIC, AA … Nazadnje, 
to je leta 2010, je na pobudo Centra v njegovih 
prostorih pričelo z delom Društvo za nenasil-
no komunikacijo Ljubljana. 

Uporabniki storitev potrebujejo nove 
oblike pomoči, strokovni delavci pa do-
datna strokovna znanja in sodelovanje 
zunanjih sodelavcev.  

Do leta 1991 je bilo izvajanje nalog usta-
ljeno, zakonodaja utrjena, zaposlenost ljudi 
v Sloveniji pa visoka. Nastanek nove države 
pa je za zaposlene na Centru pomenil veli-
ko spremembo, saj so po nasvete in pomoč 
prihajali ljudje, ki so se morali kar naenkrat 
spopadati z brezposelnostjo, ki je spremenila 
način življenja njim in njihovim družinam. 
Na vsem lepem so ljudje pri 40. letih postali 
stari za delodajalce, problem so postali mlade 

mamice in invalidi. Isto število zaposlenih na 
Centru se je moralo spopadati z vse številč-
nejšimi in vse bolj raznovrstnimi problemi 
uporabnikov naših storitev.

Za kvalitetno strokovno pomoč uporabni-
kom smo potrebovali dodatna strokovna zna-
nja, tako na področju mladih kot na področju 
družin in starejših ljudi.

Samo strokovna znanja s področja social-
nega dela zaradi raznolikosti in kompleksno-
sti problematike niso zadostovala, zato je bilo 
potrebno zaposliti strokovnjake s področja 
socialne pedagogike, prava, psihologije in so-
ciologije.

Strokovni delavci so se vključili v različne 
oblike poglobljenih usposabljanj, kot so izku-
stvena družinska terapija, realitetna terapija, 
logoterapija in družinska mediacija.

Nekateri od zaposlenih so se odločili za na-
daljnji študij in ga tudi uspešno zaključili.

Na projektih, ki smo jih razvijali in izvajali, 
smo si in si še pomagamo z delavci prek pro-
jekta javnih del in s številnim prostovoljci.

V treh desetletjih se je število zaposlenih 
iz začetnih 9 dvignilo na 24, kar predstavlja 
število zaposlenih na redni dejavnosti in na-
logah, ki jih izvajamo na regijski ravni. V tem 
času se je zaradi upokojitve od nas poslovilo 
6 sodelavk.

Boža Vitežnik Raj, 
direktorica CSD Slovenj Gradec
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Center za socialno delo Slovenj Gradec

Naših 30 let

V novem prizidku 
zagotovljen sodoben standard

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Boža Vitežnik Raj
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V letu 2012 je Društvo invali-
dov Slovenj Gradec izpeljalo 

tri večje projekte, ki so odmevali doma in 
širše po Sloveniji. 

Projekt Razstava ročnih in 
umetniških del ZDIS 
V organizaciji DI Slovenj Gradec in ZDIS 
ter pod pokroviteljstvom Mestne občine 
Slovenj Gradec je bila ob boku bienalne 
razstave domače in umetnostne obrti v 
MKC Slovenj Gradec otvoritev že 4. Razstave 
ročnih in umetniških del ZDIS, tokrat prvič 
z mednarodno udeležbo. Svoje izdelke je 
razstavljalo 40 društev iz Slovenije in 10 iz 
tujine (Avstrije, Madžarske in Hrvaške). 
Razstavljenih je bilo 3000 eksponatov, prav 
tolikšno število udeležencev pa se je otvoritve 
razstave tudi udeležilo.

Ustvarjalke in ustvarjalci ročnih del so 
s predstavitvijo svojih izdelkov pokazali, 

kako so ustvarjalni, kreativni in inovativ-
ni neglede na njihovo invalidnost ali dru-
gačnost.

Govorniki na otvoritvi so bili Stanislava 
Tamše, predsednica DI Slovenj Gradec, Dra-
go Novak, predsednik Zveze delovnih inva-
lidov Slovenije in Andrej Čas, župan Mestne 
občine Slovenj Gradec. Častni pokrovitelj 
Razstave ročnih in umetniških del ZDIS je 
bil predsednik RS dr. Danilo Türk, ki je na 
otvoritvi tudi spregovoril. 

Projekt Revija pevskih zborov ZDIS
Na povabilo Mestne občine Slovenj Gradec, 
da bi v letu Evropske prestolnice kulture ma-
nifestacijo, ki je bila z organiziranjem raz-
stave invalidov ZDIS, obogatili še z vsebino 
Revije pevskih zborov ZDIS, je Društvo in-
validov Slovenj Gradec v sodelovanju z Zvezo 
delovnih invalidov Slovenije in pod pokro-
viteljstvom Mestne občine Slovenj Gradec 
prevzelo organizacijo in izvedbo 14. revije 
pevskih zborov ZDIS. Ta je bila 19. maja v 
Športni dvorani v Slovenj Gradcu, na njej 
pa je sodelovalo 21 pevskih zborov društev 
invalidov ZDIS oziroma kar 359 pevk in pev-
cev. Na koncu revije so zbori skupno zapeli 
pesmi avtorja Jožeta Leskovarja iz Slovenj 
Gradca pod vodstvom zborovodkinje prof. 
Almire Rogina.

Po pevskem delu, na katerem je bilo priso-
tnih okrog tisoč poslušalcev, je sledila skro-

mna pogostitev za vse udeležence revije in 
prosto druženje. 

Z revijo pevskih zborov želijo invalidi 
širši javnosti pokazati, kako so ustvarjalni, 
umetniško in intelektualno sposobni in da 
ne bogatijo le samih sebe, temveč tudi širšo 
družbeno skupnost. 

28. planinski dan invalidov Kope 2012
Srečanja invalidov 4. avgusta 2012 pri Gr-
movškovem domu na Kopah se je udeležilo 
okrog 2500 invalidov, ki so včlanjeni v Zve-
zo delovnih invalidov Slovenije. Društvo 
invalidov Slovenj Gradec, organizator tega 
srečanja, je za vse udeležence pripravilo lep 
kulturni program, v katerem so nastopali: 
Ljudske pevke Lastovke, Trio Rogina in Fol-
klorna skupina iz Nove Gorice. Obdarili smo 
tudi najstarejše članice in člane iz posame-
znih društev z darili, ki so jih izdelale naše 
invalidke v delavnici ročnih del. Za zabavni 
program sta poskrbela ansambel Napev in 
humorist Tomislav Vrlič. Organizirane so 
bile tudi športne igre, najboljšim tekmoval-
cem pa so bili podeljeni pokali.

Namen tega srečanja je, da se invalidi družijo, 
da sklepajo nova prijateljstva, se zabavajo, spre-
hajajo v naravi in da za trenutek pozabijo na vse 
skrbi, ki jih spremljajo v vsakdanjem življenju.

Slavnostni govor na srečanju je imela dr. 
Zdenka Čebašek-Travnik, varuhinja člove-
kovih pravic RS, ki je povedala, da ne gre le 
za finančne težave, s katerimi se sooča Slove-
nija in velik del njenega prebivalstva, temveč 
tudi za širša vprašanja, ki so povezana z na-
šim vsakdanjim življenjem. 

O uresničevanju Konvencije je dejala, da 
Republika Slovenija še ni izpolnila vseh za-
vez, ki jih je sprejela z ratifikacijo Konvencije 
o pravicah invalidov leta 2008, pa tudi z Za-
konom o izenačevanju možnosti invalidov, 
sprejetim konec leta 2010, in da oba prinašata 
kar precej nezadovoljstva. 

Dejala je tudi, da so invalidi velika sku-
pina ljudi, ki lahko spodbuja spremembe na 
lokalnem in državnem nivoju. DI Slovenj 
Gradec dobro izvaja vse socialne programe, 
ki jih še nadgrajuje z raznimi projekti, kar je 
bilo opaženo tako na lokalni kot na državni 
ravni. Za svoje delovanje je društvo od Zveze 
delovnih invalidov Slovenije prejelo že šte-
vilna priznanja, prav tako od Mestne občine 
Slovenj Gradec. Leta 2011 je DI Slovenj Gra-
dec od podjetja Studio Moderna, d. o. o., iz 
Ljubljane, ki je pristojno za spremljanje naju-
spešnejših podjetij in organizacij, dobilo cer-
tifikat Zaupanja vredno društvo. 

Stanislava Tamše, 
predsednica Društva invalidov Slovenj Gradec 
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Ponosni na certifikat 
Zaupanja vredno društvo

Promocija zdravja je proces dejavnosti, 
ki omogoča posamezniku ali skupini, 

da povečuje nadzor nad lastnim zdravjem, 
ga ohranja in izboljšuje. Zdravje je ena od 
osnovnih potreb in za večino ljudi najvišja 
vrednota v življenju, katere se zavemo šele 
takrat, ko smo bolni. 

Vzroke za številna nenalezljiva kronična obole-
nja je pogosto iskati v nezdravem življenjskem 
slogu; dejavniki tega so: nezdrav način prehra-
njevanja, telesna nedejavnost, kajenje, droge, 
prekomerno pitje alkoholnih pijač in stresen 
način življenja. Programi svetovanja za zdravje 
poleg zdravstveno-vzgojnih aktivnosti izva-
jajo učne delavnice za odraslo populacijo. Za 
to izobraževanje skrbi mednarodni program 
CINDI, katerega poglavitni cilj je preprečeva-
nje nastajanja kroničnih nenalezljivih bolezni. 

Aktivnosti programa so usmerjene predvsem v 
izobraževanje, ozaveščanje in svetovanje v zve-
zi z zdravim načinom življenja ter v spremembe 
tveganih življenjskih navad. 

Z učnimi delavnicami in projekti promocije 
zdravja, ki jih izvajamo v našem zavodu, želi-
mo pomagati pacientom in ostali populaciji, da 
razvijejo zdrav življenjski slog in s tem pomaga-
jo sebi v boju proti nastajanju kroničnih nena-
lezljivih bolezni. Učne delavnice so le osnovno 
pomagalo, da se pacienti seznanijo z zdravim 
načinom življenja in le-tega poskušajo sprejeti 
v svoj vsakdanjik ter tako živeti čimbolj zdravo 
in na tem tudi vztrajati. To delo je dolgotrajno, 
rezultati pa so vidni šele čez nekaj časa.

Preventivni pregledi za ljudi 
srednjih let in starejše 
V okviru nacionalnega programa preventive 

kroničnih nenalezljivih bole-
zni v primarnem zdravstve-
nem varstvu – projekt CINDI 
Slovenija − izvajamo tudi v 
ZD Slovenj Gradec in Mislinji 
preventivne preglede odrasle 
populacije in zdravstveno- 
vzgojne delavnice – zdrav 
življenjski slog. Preventivni 
pregledi se izvajajo v ambu-
lantah za odrasle oziroma pri 
izbranem zdravniku; v zdra-
vstveno-vzgojne delavnice 
vas pošlje izbrani zdravnik, 
lahko pa se prijavite sami in 
se udeležite naših programov.

Na preventivni pregled vabimo moške od 
35. do 65. leta starosti, ženske od 45. do 70. 
leta starosti, v referenčne ambulante pa va-
bimo vse odrasle osebe, ki so dopolnile 30 
let (v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec 
imamo zaenkrat le eno referenčno ambu-
lanto). Na podlagi laboratorijskega in kli-
ničnega pregleda, osebne in družinske ana-
mneze določi zdravnik pri pacientu procent 
koronarne ogroženosti oziroma povečano 
tveganje za razvoj bolezni srca in ožilja ozi-
roma večje tveganje za kronične nenalezlji-
ve bolezni. To so bolezni, za katerimi danes 
najpogosteje zbolevamo: bolezni srca in oži-
lja, rak in sladkorna bolezen.

Da zbolimo, je prisotnih več dejavnikov 
tveganja. Poleg genetskih/dednih dejavnikov 
tveganja, spola (moški zbolevajo pogosteje 
in prej), starosti (na te dejavnike žal nima-
mo vpliva) so pomembni tudi dejavniki ne-
zdravega življenjskega sloga (na te dejavnike 
lahko vplivamo). Zdravstveno so še posebej 
ogroženi tisti, ki se nezdravo in preobilno 
prehranjujejo, so telesno nedejavni, kadijo, 
pijejo veliko alkoholnih pijač in živijo stre-
sno življenje. Še dodatno so ogroženi tisti, ki 
imajo povišane maščobe v krvi (holesterol, 
LDL − slab holesterol, trigliceride in znižan 
HDL − dober holesterol), povišan sladkor v 
krvi in povišan krvni tlak. 

Nabor brezplačnih delavnic 
V ZD Slovenj Gradec in Mislinji od leta 
2002 izvajamo zdravstveno-vzgojne delav-
nice (zdrav življenjski slog) z namenom, da 

seznanimo širšo populacijo o pomenu zdra-
vega načina življenja, da ne zbolimo ali pa 
vsaj odložimo bolezen na čim poznejše ži-
vljenjsko obdobje oziroma da znamo posle-
dice bolezni omiliti, če smo že zboleli. Izva-
jamo naslednje delavnice, ki so brezplačne 
(stroške krije zdravstveno zavarovanje):
•	 kratka delavnica Ohranjanje zdravja – 

zdrav življenjski slog − spoznali boste 
osnovna načela zdrave prehrane, primerne 
telesne dejavnosti, pomen telesne teže na 
zdravje ter neugoden vpliv alkohola in ka-
jenja na zdravje;

•	 delavnica Test hoje − izmerimo vam tele-
sno zmogljivost s preizkusom hoje na dva 
kilometra. Na osnovi dobljenega rezultata 
vam svetujemo ustrezno telesno dejavnost 
in vadbo, ki izboljša vaše zdravje in počutje;

•	 kratka delavnica Dejavniki tveganja – izve-
deli boste vse, kar je potrebno vedeti o zviša-
nem krvnem tlaku, sladkorju in maščobah 
v krvi. Pri obravnavi teh dejavnikov boste 
spoznali njihov kratkoročni in dolgoročni 
vpliv na zdravje, kako jih obvladujemo in kaj 
je v procesu zdravljenja najpomembnejše;

•	 delavnice Zdrava prehrana − obsegajo pet 
srečanj, na katerih vas bomo seznanili z na-
čeli zdrave in uravnotežene prehrane;

•	 delavnice Zdravo hujšanje – program ob-
sega šestnajst srečanj (4 meseci). Pridobili 
boste znanja in veščine, kako uravnavati 
telesno težo in kako doseči zastavljeni cilj 
(shujšati). Delavnice v Slovenj Gradcu po-
leg zdrave prehrane vključujejo še nordijsko 
hojo, v Mislinji pa od letos dalje telovadbo 
v telovadnici, kjer programe vodi kolegica 
Anita Smagej, dipl. med. ses.;

•	 delavnice Opuščanje kajenja in Individu-
alno svetovanje − opuščanje kajenja.

Danica Repas,
dipl. med. ses., spec. klin. dietetike 

Učne delavnice za zdrav življenjski slog
Zdravstveni dom Slovenj Gradec

Zaključek delavnic Zdrava prehrana in Nordijska hoja, junij 2012; 
pohod od gostilne Suhadolnik po soteski Kaštel do mlina in nazaj 
ter zaključno druženje

Prva z desne Almira Rogina, ob njej Jože Leskovar



Glasnik, oktober 2012

Iz 28.000 ton komunalnih od-
padkov bo izločenih 10.000 ton 

uporabnih surovin, 9000 ton bo predelanih 
v frakcijo za gorivo, 3000 v kompost, na 
novem odlagališču pa bo odložen le preo-
stanek. »Kdor ločuje, ta varčuje.« Mag. Ivan 
Plevnik odgovarja na vprašanja, kaj je KO-
CEROD ter katere so osnovne naloge in ka-
teri cilji tega centra.  

S kratico KOCEROD označujemo Koro-
ški center za ravnanje z odpadki, ki zajema 
objekte infrastrukture za predelavo odpad-
kov v Mislinjski Dobravi in objekte odlaga-
nja – odlagališče Zmes v občini Prevalje in 
družbo za ravnanje z odpadki, d. o. o., ki iz-
vaja javno službo ravnanja z odpadki v celo-
tni Koroški regiji. Koroški center za ravnanje 
z odpadki pokriva 12 občin Koroške regije 
(Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mi-
slinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob 
Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Po-
horju, Slovenj Gradec in Vuzenica) s 74.077 
prebivalci. 

Zgrajena infrastruktura se nahaja na dveh 
lokacijah: Mislinjska Dobrava (Mestna občina 
Slovenj Gradec), kjer so predvideni objekti za 
predelavo odpadkov, in Zmes (občina Preva-
lje), kjer je predviden objekt odstranjevanja 
odpadkov (lokacija je poimenovana po lastni-
ku parcel lokacije; lokacija je predvidena za 
izgradnjo odlagališča preostanka odpadkov).

KOCEROD je sestavljen iz naslednjih 
komponent:
•	 Kompostarne za ločeno zbrane BIOO (ka-

pacitete 3000 ton) in MBO za preostanek 
odpadkov (kapacitete do 20.000 ton).

•	 Sortirnice za ločeno zbrane frakcije papir-
ja, kartona, kovin in plastike (kapacitete 
5000 ton) ter demontaže za kosovne od-
padke (kapacitete 3000 ton).

•	 Spremljajoče infrastrukture (elektronska 
mostna tehtnica, parkirišča za osebna in 
dostavna vozila, upravni objekt, bazen za 
izcedne vode, bazen za požarno vodo, pla-
to za strukturni material, trafo postaja z 
dizel agregatom, vrečasti filter).

•	 Odlagališča (na lokaciji Zmes v občini Pre-
valje), ki je namenjeno odlaganju preostan-
ka odpadkov (ki ga nismo zajeli z ločenim 
zbiranjem) ter preostankov predelave od-
padkov znotraj objektov predelave KOCE-
ROD (kapacitete 108.000 m3). 

Katere cilje zasledujete?
Dosedanje ravnanje s komunalnimi odpadki 
je bilo tako kot drugod po Sloveniji do pred 
kratkim neustrezno − več kot 90 % vseh go-
spodinjskih odpadkov se je odložilo na od-

lagališča, kar pa je v hudem razkoraku glede 
na evropsko prakso, kjer večino odpadkov 
reciklirajo ali energetsko izrabijo in le manjši 
del odložijo na odlagališča. 

S pričetkom obratovanja KOCEROD pa 
je tudi pri nas drugače. V tej zvezi je tudi 
spremenjen režim ravnanja z odpadki že v 
samem izvoru – to je doma v gospodinjstvih. 
Vsa gospodinjstva morajo po novem dosle-
dno ločevati odpadke že doma v izvoru in jih 
odlagati v za to določene zabojnike oziroma 
na za to predvidena zbirna mesta. 

Vsi odpadki iz gospodinjstev morajo biti 
po novem najprej ustrezno obdelani; na od-
lagališču bo tako končala le manjša količina 
odpadkov iz gospodinjstev (manj kot 1/3 
vseh odpadkov), tistih, ki jih ne bo mogoče 
izločiti za snovno ali energetsko izrabo in 
bodo v predelani obliki vsebovali manj kot 
18 % ogljika v preostanku. Iz celotne količine 
28.000 ton komunalnih odpadkov, ki letno 
nastanejo v regiji, bo predhodno izločenih 
najmanj 10.000 ton uporabnih surovin, cca 
9000 ton bo predelnih v frakcijo za gorivo, 
cca 3000 v kompost, preostanek pa bo odlo-
žen na novem odlagališču. Gre za zahtevne 
cilje, ki jih bo glede na sedanje stanje mogoče 
doseči le, če se bomo vsi povzročitelji v izvo-
ru obnašali odgovorno ter dosledno ločevali 
komunalne odpadke v skupine predpisanih 
frakcij in jih odlagali na za to v naprej dolo-
čena mesta. Na prvi pogled ni potrebno veli-
ko, vendar praksa kaže, da sta za premike v 
naših glavah potrebna čas in potrpljenje. 

Kako naj se glede odpadkov obnašajo občani? 
Glede doseganja zastavljenih ciljev na podro-
čju ravnanja z odpadki smo v veliki meri od-
visni od povzročiteljev odpadkov − občanov, 
zato jih tudi pozivamo, da pri tem sodelujejo. 
Pretekli mesec so vsa gospodinjstva prejela 
podrobna navodila, kako konkretno ravnati 
z odpadki v gospodinjstvih oziroma kam kaj 
odložiti. V prvi vrsti jih pozivamo, da plastič-
no in kovinsko embalažo (seveda očiščeno 
ostankov vsebin) ter papir odlagajo v “suhi 
zabojnik”. V ta zabojnik naj nikakor ne dajejo 
umazane embalaže z ostanki hrane, tekočin, 
nevarnih odpadkov. S tem je izničen ves trud 
po odstranjevanju in onemogočeno sortiranje 
odpadkov v sortirnici v koristne frakcije.

Nadalje je pomembno, da v “zabojnik za 
mokre odpadke” odlagajo le umazano em-
balažo s čimmanj ostanki hrane in higien-
ske pripomočke, v nobenem primeru pa ne 
nevarnih odpadkov (snovi v trdni ali tekoči 
obliki), saj se s tem povečujejo vsebnost tež-
kih kovin in klora v preostanku za sežig ter 
stroški predelave. In nenazadnje, z ločeva-
njem ostankov hrane in zelenega odreza od 

preostalih mokrih odpadkov bomo bistveno 
pripomogli k zmanjšanju količine za odlaga-
nje in s tem tudi stroškov ravnanja. 

Kam in kako lahko občani odvržejo odpadna 
motorna olja, neuporabljene mešanice olj in 
bencina ter druge podobne tekočine in snovi, 
ki nimajo več svoje embalaže, ampak so v ko-
silnicah, motornih žagah in drugih motorjih 
ali strojih, potem pa jih je treba zavreči? 
Odpadna olja, neuporabljene mešanice olj in 
bencina ter druge tekočine, kot so npr. bar-
ve, laki, ostanki škropiv, zdravil …, ne sme-
mo odložiti v zabojnike za odpadke doma, 
še manj pa v odvreči v naravno okolje. Če 
nimamo originalne embalaže jih zlivamo v 
plastične posode s tesnilnim zamaškom in 
jih nesemo v zbirni center oziroma shranju-
jemo doma na varnem mestu do predaje na 
podlagi poziva (enkrat letno jih namreč lah-
ko predamo v okviru akcije zbiranja nevar-
nih odpadkov na terenu). 

Kaj KOCEROD stori z odpadki?
Objekti in naprave v okviru KOCEROD so v 
prvi vrsti namenjeni predelavi oziroma ne-
škodljivemu odstranjevanju odpadkov s ci-
ljem, da dosežemo čim manjši ostanek za od-
laganje. Torej, v prvi vrsti želimo iz odpadkov 
izločiti kar največ koristnih surovin, npr. pa-
pir, plastiko, kovine, steklo in drugo, kar lah-
ko ponovno uporabimo v proizvodnji nove 
embalaže (to izvajamo v objektih − sortirnica 
in demontaža). Nadalje, če to ni mogoče, po-
tem preostanek mešanih komunalnih odpad-
kov biološko stabiliziramo in v postopku ra-
finacije izločimo gorljivo frakcijo (RDF), torej 
vse gorljive snovi z energetsko vrednostjo več 
kot 20 MJ/kg, in tako zmanjšamo količino za 
odlaganje na manj kot tretjino prvotne (to 
izvajamo v objektu MBO). Prav tako biolo-
ške odpadke, vključno z zelenim odrezom, 
v kompostarni predelamo v kompost, ki ga 
uporabimo na javnih površinah.

Kam KOCEROD prodaja odpadke? Kaj to 
pomeni? 
Vse izločene odpadke v obliki koristnih 
frakcij moramo predati za to pooblaščenim 
embalažnim družbam za ceno, ki jo le-te 
ponudijo za prevzem. Žal je stanje na tem 
področju v Sloveniji neustrezno, zaradi mo-
nopolnega položaja prevzemnikov, in centru 
onemogoča tržno ravnanje. Seveda pa lahko 
prodamo samo nekatere frakcije, za druge, 
kot naprimer gorivo za sežig (RDF), pa mo-
ramo plačati, da jih prevzamejo. Tako je oce-
njeni strošek predaje RDF na letni ravni cca 
780.000, kar predstavlja 22 % vseh stroškov 
Koceroda. Želeli bi, da država področje ure-
di tako, da bodo lahko centri več prihodkov 
iz naslova trženja sekundarnih surovin pri-
dobili neposredno na trgu s ciljem znižanja 
stroškov do uporabnikov v okviru javne služ-
be ravnanja z odpadki. 

Kakšna je oz. bo cena za občane? 
V regiji so se s problematiko komunalnih od-
padkov do pred kratkim ukvarjala štiri jav-
na komunalna podjetja, ki so tudi vsaka zase 
oblikovala stroškovne cene zbiranja prevoza 
in odlaganja. Njihova trenutna veljavna cena 

storitev se giblje cca od 2 € do 4,8 €; ker so 
cene zamrznjene z uredbo razlike do stro-
škovne cene, razliko plačujejo posamezne ob-
čine iz proračunov. V to ceno pa tudi ni bila 
vključena cena predelave odpadkov v okviru 
objektov KOCEROD, saj smo s poskusnim 
obratovanjem pričeli šele v tem letu. V skladu 
z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpad-
ki v Koroški regiji (Uradni list, št. 85/2011) 
je ob vzpostavitvi KOCEROD med drugim 
predvideno tudi poenotenje cen storitev zbi-
ranja in prevoza ob dejstvu, da se obdelavo 
odpadkov in odlaganje preostanka združuje 
na dve lokaciji. Tako so pristojni organi 13. 
8 2012 potrdili nove predlagane cene za vse 
štiri javne službe ravnanja z odpadki v okviru 
družbe KOCEROD, d. o. o. Po novem bo cena 
prevoza enotna za vse občane v regiji in bo 
znašala 2,99 € mesečno na prebivalca oziroma 
2,58 € na prebivalca za tiste, ki sami kompo-
stirajo doma. Cena novih storitev predelave 
in odlaganja odpadkov bo 3,03 € mesečno na 
prebivalca, ki pa se po sklepu ustanoviteljev 
občin zmanjša za vse pridobljene prihodke od 
prodaje izločenih odpadkov in 50 % povračil 
za javno infrastrukturo tako, da znaša 2,36 € 
mesečno na prebivalca. Tako bo nova končna 
cena z vsemi dajatvami, vključno z davkom, 
znašala 5,84 € mesečno na prebivalca oziro-
ma 5,44 € mesečno na prebivalca za tiste, ki 
kompostirajo sami doma.

Kaj se lahko pridobi z ustreznim gospodar-
jenjem, kar se potem povrne (npr. refundi-
ra nazaj, da je potem cena manjša ali da 
se lahko potem to vloži v infrastrukturo ali 
kam drugam ...)?  
Tako kot ste že sami nakazali v vprašanju, 
je osnovni poudarek v modelu oblikovanja 
cene, da se vsi pridobljeni prihodki z naslova 
prodaje surovin iz javne službe vrnejo upo-
rabniku nazaj, tako da se mu za ta prispevek 
tudi dejansko zniža cena. V modelu smo 
predvideli, da bodo občani v okviru loče-
vanja doma omogočili, da bodo v sortirnici 
lahko izločili koristne frakcije v vrednosti 
241.000 € letno. Vsa sredstva od načrtova-
ne prodaje smo vključili v stroškovno ceno 
in tako ceno do občanov znižali celo iz 3,03 
€ na 2,38 € vključno z zmanjšanimi stroški 
javne infrastrukture, kar pa gotovo ni zane-
marljivo. Tako v praksi izvajamo sporočilo 
“Kdor ločuje, ta varčuje.” v pričakovanju, da 
se bomo kot občani obnašali odgovorno in z 
ločevanjem tudi prispevali k zmanjševanju 
stroškovne cene. V nasprotnem primeru bo 
cena predelave v prihodnje zopet porasla na 
stroškovno ceno.

Kako sprejema KOCEROD in njegovo delo 
civilna iniciativa in ali so kakšne pripombe?
Pred časom smo prek javnosti zasledili pi-
smo civilne iniciative, ki je bilo polno na-
vajanj in trditev, ki ne zdržijo strokovne 
presoje in se niso konkretno nanašale na 
KOCEROD, ampak na upravljavca odlaga-
lišča, ki pa bo kmalu zaprto in bodo zato 
tudi odpadli dosedanji razlogi za zaskr-
bljenost. V zvezi z obratovanjem objektov 
KOCEROD na lokaciji Mislinjska Dobrava 
lahko zatrdim, da so le-ti zgrajeni in obra-
tujejo skladno z okoljskimi predpisi in do-
datno ne obremenjujejo okolja. V dopisu 
smo bili opozorjeni na neznosen smrad in 
hrup, ki resno ogrožata življenje bližnjih 
prebivalcev. Moram povedati, da smrada 
izven objektov ni, ker odpadni zrak pred iz-
pustom v celoti filtriramo v biofiltru, hrup 
pa je po zadnjih meritvah pod dopustnimi 
mejami tako v dnevnem kot v nočnem času. 
Neglede na to naj na tem mestu povem, da 
bomo v kratkem izvedli še dodatne ukre-
pe za zmanjšanje hrupa in s tem odpravili 
morebitno nezadovoljstvo bližnjih občanov. 
V duhu dobrososedskih odnosov želimo z 
njimi konstruktivno sodelovati tudi v pri-
hodnje ter na miren in razumevajoč način 
razreševati vsa odprta vprašanja.

Ajda Prislan

G O SP O DA R S T V O10

Gospodarjenje z odpadki

Predvideno poenotenje 
cen storitev zbiranja in 
prevoza odpadkov

Mag. Ivan Plevnik
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1. PONEDELJEK
1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

LEDENA DOBA 4 (SINHRONIZIRANO)
M Kulturni dom Slovenj Gradec
I 4 €

2. TOREK
1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

FILM TEDNA: SLEPE STENE: LJUBEZEN V VIRTUALNI DOBI
Romantična komedija, ARG/NEM/ŠPA (2011), 95'
I 4 €

3. SREDA
1830 Knjižnica Mislinja

PRAKTIČNA DELAVNICA EFT
Delavnico izvaja Vlasta Kuster, mojstrica EFT (»emotional 
freedom technique«). 
M Knjižnica Mislinja   P

1900 Mladinski kulturni center Slovenj Gradec
PROSLAVA OB DNEVU PROSVETNIH DELAVCEV IN 
PODELITEV VRUNČEVIH PRIZNANJ ZA LETO 2012
M Mestna občina Slovenj Gradec   P

4. ČETRTEK
1630 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

ZDRAVILNA ENERGIJA DREVES
Delavnica z Marinko Lampreht
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec   P

1700 Parkirišče pri Športni dvorani Slovenj Gradec
ABONMA OPERA IN BALET MARIBOR:
RIGOLETTO
Odpeljali se bomo na prvo predstavo nove sezone abo-
nmaja Opera in balet Maribor. Pričetek predstave v Maribo-
ru je ob 19.30.
M Kulturni dom Slovenj Gradec

1700 Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec
GOSTUJOČA RAZSTAVA ODSEVI PRAZGODOVINE V 
BRONU – SITULSKA UMETNOST V NOVEM MESTU
Razstava Odsevi prazgodovine v bronu – Situlska ume-
tnost v Novem mestu na fotografsko dokumentarni način 
prikazuje vse bogastvo Halštatske kulture v Novem mestu 
in vse najpomembnejše spomenike situlske umetnosti, po 
katerih se Novo mesto uvršča v sam arheološki evropski 
vrh in  pomembno prispeva k poznavanju evropske praz-
godovine. 
M Koroški pokrajinski muzej in Dolenjski muzej Novo mesto   P

1930 Avla Druge osnovne šole Slovenj Gradec
KONCERT MEŠANEGA KOMORNEGA ZBORA CARINTHIA 
CANTAT IN MENDOŠKEGA OKTETA IZ ARGENTINE
Slovenski Mendoški oktet je uresničitev sanj osmih prijate-
ljev. Kot potomci Slovencev tretje generacije so spoznavali in 
vzljubili slovensko pesem, ki jih je spremljala na prijateljskih 
srečanjih. Vsi so peli pri slovenskem Mendoškem pevskem 
zboru, ki je resnični zaklad slovenske skupnosti, saj skozi več 
kot šestdeset let nepretrgano druži tri rodove pevcev. 
Že od vsega začetka, od leta 1998, je oktet nastopal na 
neštetih prireditvah, proslavah in obletnicah v Slovenskem 
domu. Sčasoma je v svoj slovenski repertoar vključil tudi ar-
gentinske pesmi. Redno prireja samostojne koncerte tako 
v Slovenskem domu kot v najpomembnejših dvoranah in 
teatrih v Mendozi. Leta 2001 je bil na pevski turneji v ZDA 
in imel koncerte v Clevelandu, Lemontu in Elyju, kjer delu-
jejo slovenska društva. Pel je na prvem srečanju slovenskih 
zborov v San Justu – Buenos Aires, lani pa se je dvakrat 
predstavil na odru Slovenskega doma v Mendozi s spevoi-
gro Kovačev študent skladatelja Vinka Vodopivca.
Pozdravljal je tudi razne pevske skupine iz Slovenije: pev-
ski zbor Ave (2000), oktet Deseti brat (2002), dekliški zbor 
Carmina Slovenica iz Maribora (2003), pevski zbor Pomlad 
iz Novega mesta (2005), oktet Povodni mož iz Ljubljane 
(2007), pevski zbor Lubnik iz Škofje Loke (2008), Ptujski 
nonet (2008), oktet Suha iz Avstrije (2009), Slovenski oktet 
(2010) in oktet Vrtnica iz Nove Gorice (2011).
Leta 1999 se je s pevci Mendoškega okteta srečal tudi Ok-
tet Lesna, ko je gostoval v Južni Ameriki.
M Kulturno društvo Carinthia Cantat   P

5. PETEK
1700 Herčeva žaga v Tomaški vasi

LIČKANJE KORUZE
Vabljeni na ličkanje koruze in druženje ob opravljanju tega 
starega kmečkega opravila.
M Vaška skupnost Turiška vas, Turistično-športno društvo 
Vedrin in Turistično olepševalno društvo Šmartno   P

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
LOTI IN SKRIVNOST MESEČEVEGA KAMNA (SINHR.)
Animirani film za otroke, Estonija (2011), 75'
I 4 €

1900 MKC Slovenj Gradec
ZDRAV ZAJTRK V VSAKO HIŠO
Na predstavitvi z degustacijo boste izvedeli več o urav-
noteženi prehrani, ki se začne prav z zdravim zajtrkom, o 
preoblikovanju telesa na račun ravnotežja v prehrani in o 
povečanih potrebah športnikov po hranilih. Po želji vam 
bodo po predstavitvi izmerili indeks telesne mase in odsto-
tek maščob v telesu.
i Prosimo za obvezno potrditev prisotnosti (z imenom, s 
priimkom in tel. številko) na: info@sandraadam.si.
M MKC Slovenj Gradec in Vulcano models   P

6. SOBOTA
1000 Športna dvorana Slovenj Gradec

ROKOMETNA ŠOLA ALENA MIHALJA
Tekma z ekipo starejših deklic A (SDA) RK Rače
M Društvo rokometna šola Alena Mihalja Slovenj Gradec   P

1600 Kegljišče na Celjski cesti 19 (pod trgovino Tuš)
KK SLOVENJ GRADEC : KK IMPOL
1. B slovenska liga – ženske
M Kegljaški klub Slovenj Gradec   P

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
LOTI IN SKRIVNOST MESEČEVEGA KAMNA (SINHR.)
Animirani film za otroke, Estonija (2011), 75'
I 4 €

7. NEDELJA
1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

LOTI IN SKRIVNOST MESEČEVEGA KAMNA (SINHR.)
Animirani film za otroke, Estonija (2011), 75'
I 4 €

8. PONEDELJEK
1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

LOTI IN SKRIVNOST MESEČEVEGA KAMNA (SINHR.)
Animirani film za otroke, Estonija (2011), 75'
I 4 €

9. TOREK
1000 Knjižnica Mislinja

DOPOLDANSKI KLEPET O NOVIH KNJIGAH
M Knjižnica Mislinja   P

1030 Kulturni dom Slovenj Gradec
DOPOLDANSKI ŠOLSKI FILMSKI ABONMA:
POGOVORITI SE MORAVA O KEVINU
Drama, VB (2011), 112'

1430 Kulturni dom Slovenj Gradec
POPOLDANSKI ŠOLSKI FILMSKI ABONMA:
POGOVORITI SE MORAVA O KEVINU
Drama, VB (2011), 112'

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec
GIMNAZIJSKI FILMSKI ABONMA IN IZVEN:
POGOVORITI SE MORAVA O KEVINU
Drama, VB (2011), 112'
I Za izven: 4 €

1800 Mladinska knjiga Slovenj Gradec
PREDSTAVITEV KNJIGE TRN ALI RADOST V SRCU? 
AVTORJA CIRILA ZLOBCA
Trn ali radost v srcu? akademika in pesnika Cirila Zlobca je 
izbor komentarjev, meditacij, spominov in esejističnih zapi-
sov k sto dvajsetim mapam osebnega arhiva, ki ga je avtor 
odstopil Arhivu Slovenije in Rokopisnemu oddelku NUK. 
Zapisi so nastali v zadnjih štirih letih in razkrivajo marsika-
tero literarno in politično ozadje iz preteklosti, osvetljujejo, 
v avtorjevi subjektivni luči in spominu, nekatere zapletene, 
tudi konfliktne odnose med generacijami in njihovimi glav-
nimi nosilci pa tudi med kulturo in politiko. 
Mozaična zgradba knjige človeško in pesniško zgodbo in 
usodo avtorja tesno preplete s časom in osebnostmi iz 
naše preteklosti in sedanjosti.
Prijazno vabljeni na srečanje z avtorjem.
M Mladinska knjiga Slovenj Gradec   P

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM TEDNA: HISTERIJA
Drama, VB (2011), 112'
I 4 €

10. SREDA
1800 Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec

ZA GOZDOVE IN LJUDI – PREDSTAVITEV PAHERNIKOVE 
USTANOVE
Tradicionalna vez Slovencev z gozdom se zaradi sodob-
nega načina življenja vse bolj rahlja. S tem izgubljamo 
priložnost za krepitev zdravja, še več, izgubljamo priložnost 
spoznavanja narave, njene izvirnosti in samodejnosti. To 
nas je vodilo pri zasnovi projekta Za gozdove in ljudi.
Osrednji govornik bo dr. Jurij Diaci, predavatelj Ljubljanske 
univerze z Oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete.
M Turistično društvo Slovenj Gradec, Pahernikova ustanova 
in Prosilva   P

1800 MKC Slovenj Gradec
OKRAŠEVANJE STEKLENIČK Z DAS MASO
Kreativna delavnica
M MKC Slovenj Gradec   P

11. ČETRTEK
800 Kulturni dom Stari trg

8. STROKOVNA SADJARSKA RAZSTAVA
Zbrani bodo: veliko starih sort jabolk in hrušk iz kmečkih 
sadovnjakov, novejših in priporočljivih sort jabolk iz vrtne 
in s plantažne  pridelave, sadni proizvodi, razna orodja, 
čebelarski in zeliščarski proizvodi, kotiček za zdravo srce ...
Razstava bo potekala od 11. do 13. oktobra, vsak dan med 
8. in 18. uro.
M Sadjarsko društvo Mislinjske doline Lesnika    P

1000 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
DOPOLDANSKI KLEPET O NOVIH KNJIGAH
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec   P

1930 Kulturni dom Slovenj Gradec
WOLFOV KONCERTNI ABONMA IN IZVEN:
KVARTET SAKSOFONOV 4SAXESS
Člani zasedbe 4saxess, Primož Fleischman (tenor sax), 
Tomislav Žužak (alt sax), Lev Pupis (sopran sax) in 
Dejan Prešiček (bariton sax), so diplomanti glasbenih 
akademij Ljubljane, Zagreba, Dunaja in Frankfurta, ki so 
svoje glasbeno znanje nadgrajevali s specializacijami v 
Bordeauxu, Parizu, Bostonu in Ljubljani. Svoje bogate 
izkušnje in individualne sposobnosti so združili v 
homogeno celoto in ustvarili edinstven, a razpoznaven 
zvok saksofonskega kvarteta. Glasbeniki raziskujejo različne 
glasbene stile, obdobja in zvrsti ter negujejo tako klasično 
kot tudi popularnejšo glasbeno tradicijo. Sestav je odprt 
tudi za raznovrstne moderne glasbene tokove.
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I Za izven: 7 €

12. PETEK
1700 MKC Slovenj Gradec

ODPRTJE RAZSTAVE RISBIC LANE GRUBER LEKŠE
Razstava bo na ogled do konca oktobra.
M MKC Slovenj Gradec   P

1800 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
ODPRTJE DRŽAVNE TEMATSKE RAZSTAVE JSKD TEKST 
V PODOBI IN MEDNARODNEGA FOTOGRAFSKEGA 
SREČANJA CASTRUMFOTO KON-TEKST
Razstava bo odprta do 30. oktobra 2012.
M JSKD, Območna izpostava Slovenj Gradec   P

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
MADAGASKAR 3 (SINHRONIZIRANO)
Animirana družinska pustolovščina, ZDA (2012), 93'
I 4 €

1930 Muzej Huga Wolfa Slovenj Gradec
VIOLINSKI RECITAL: LUCIJA MLAKAR – VIOLINA, MAJA 
KASTRATOVIK – KLAVIR
C. Franck: Sonate (A-dur)
- Allegretto moderato
- Allegro
- Moderato
- Allegretto poco mosso

N. Paganini (F. Kreisler): La Campanella
I. Petrič: Trije kontrasti
P. I. Čajkovski: Koncert op. 35, D-dur
- Allegro moderato
M Ustanova – Fundacija akademskega slikarja Karla Pečka   P

N A P O V EDNIK

DNEVNI SPORED

Program prireditev 
oktober 2012

Slovenj Gradec / Koroška 

ANDREJ TOPLIŠEK 
JAZZ QUINTET

Goran RukavinaBruno Domiter

Grega Kozar Marko Črnčec

Andrej Toplišek

www.andrej-toplisek.com
Kulturni dom Slovenj Gradec 
Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
kulturni.dom@siol.net, www.kulturni-dom-sg.si
Tel.: 02 884 11 93, 884 50 05, fax: 02 884 11 93

Kulturni dom Slovenj Gradec
25. oktober 2012 ob 20.00



Glasnik, oktober 201212 N A P O V EDNIK

2000 MKC Slovenj Gradec
KONCERT: ROND NOIR IN NEISHA S SKUPINO
Neisha je javnosti bolj znana kot »mainstream« izvajalka, 
ki posega po lahkotnem popu in rada zahaja na področje 
soula, malokdo pa ve, da akademsko izobražena glasbenica 
(kompozicija in klavir) svoje pečate pušča tudi na področjih 
klasične glasbe, filmske glasbe in drugih scenskih umetno-
sti. Pred njenim nastopom se bo predstavila še mlada, a 
zelo obetavna ljubljanska skupina Rond Noir.
Vstopnine ni!
M MKC Slovenj Gradec   P

13. SOBOTA
1000 Športna dvorana Slovenj Gradec

ROKOMETNA ŠOLA ALENA MIHALJA
Tekma z ekipo mlajših deklic B (MDB) ŽRK Celje 
M Društvo rokometna šola Alena Mihalja Slovenj Gradec   P

1030 Kulturni dom Slovenj Gradec
LUTKOVNI ABONMA IN IZVEN:
FRDAMANA PRAVLJICA
Frdamana pravljica je komična glasbena pravljica, v kateri 
nastopajo antijunaki: princesa ni lepotica, saj ima bogate 
obline in štrleče zobe, princ je nizke postave pa še kolerik 
povrhu, ki sploh ne zna jahati konja. Kljub nepopolnostim 
se predano ljubita. Kralj Zmagoslav si je prislužil vzdevek 
Polomija, ker je lenoba. Njegovo kraljestvo propada, saj še 
za vojsko ne premore denarja. Ko se nekega dne prikaže 
Velikan Duško, se mora v bitko z njim podati bojazljivi 
general Hrabro Mehkužec, ki ne prenese pogleda na 
kri. Vendar se je za svojega kralja Zmagoslava in vse 
Frdamance pripravljen žrtvovati. Izkaže se, da Velikan 
Duško sploh ni zloben – samo osamljen in nesrečen je, 
ker ga nobena ne ljubi. Princ in general Hrabro Mehkužec 
se odločita, da mu bosta pomagala poiskati nevesto. 
Odpravijo se na potovanje, kjer se vsak izmed njih sreča z 
lastnimi strahovi in slabostmi ... 
Sporočilnost pravljice je neprecenljiv nauk, ki ga moramo v 
sebi negovati in spoštovati vse življenje.
V Frdamani pravljici bo otrokom predstavljena igra s trik 
lutkami.
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I Za izven: 5 €

1600 Kegljišče na Celjski cesti 19 (pod trgovino Tuš)
KK SLOVENJ GRADEC : KK PIVOVARNA LAŠKO
2. slovenska liga vzhod – moški 
M Kegljaški klub Slovenj Gradec   P

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
MADAGASKAR 3 (SINHRONIZIRANO)
Animirana družinska pustolovščina, ZDA (2012), 93'
I 4 €

14. NEDELJA
1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

GLEDALIŠKI ABONMA IN IZVEN:
LIMONADA SLOVENICA
KUD Zarja, Trnovlje - Celje
Vinko Möderndorfer:
LIMONADA SLOVENICA [satirična komedija]
Režija: Cvetka Jovan Jekl
Limonada Slovenica je satirična komedija, ki na zabaven, 
smešen in hkrati malce zloben način razkriva večno 
aktualno politiko ter rivalsko, egoistično in zahrbtno igro 
njenih akterjev v boju za oblast.
Zgodba govori o Vasiliju, profesorju ekonomije, ki se 
po dvajsetih letih življenja v Ameriki vrne v Slovenijo 
s svojim tajnikom Alanom, da bi napisal knjigo o 
vzhodnoevropskem gospodarstvu. V tem času v Sloveniji 
ravno potekajo volitve. Koalicijska stranka, ki jo vodi 
nekdanji predsednik vlade dr. France Počivavšek, je v 
resnih skrbeh za svojo oblast, opozicija pod vodstvom 
Vlada Kremžarja pa si prizadeva, da bi ji le to odvzela. Vasilij 
se nenadoma znajde v vrtincu slovenskega političnega 
dogajanja, saj si ga tako eni kot drugi, s svojimi spletkami 
in umazano igro, želijo pridobiti na svojo stran in s tem 
povečati možnost za zmago na volitvah. Pa jim uspe? Se 
bo Vasilij odločil za katero izmed opcij ali se bo raje vrnil 
v Ameriko? Do odgovora nas skozi številne kočljive in 
smešne situacije pripelje vrsta zanimivih in raznolikih likov.
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I Za izven: 7 €

1930 Kulturni dom Stari trg
MUSICAL O MATERI TEREZIJI – SVINČNIK ZANJ
Musical o materi Tereziji je muzikal, ki je v celoti avtorsko 
delo misijonske skupine Pridi. Sami so avtorji dramske 
zgodbe, glasbe, besedil, scene in koreografij. V projektu 
sodeluje kar okoli 30 mladih iz vse Slovenije, njihov namen 
pa je, da bi čimveč ljudi bolje spoznalo življenje in delo te 
velike svetnice našega časa. Zbrani prostovoljni prispevki 
bodo namenjeni kritju stroškov muzikala ter Misijonarkam 
ljubezni – redu, katerega ustanoviteljica je Mati Terezija in 
ki deluje tudi v Sloveniji ter pomaga pomoči potrebnim, 
brezdomcem in ostarelim.
M Misijonska skupina Pridi   P Prostovoljni prispevki

15. PONEDELJEK
1530 Kmetija Fišer (Podgorska cesta pod graščino)

ODPRTJE PRVEGA DELA UREDITVE POTI PO DOBRAVI
Pot po gozdovih Dobrave, ki jo bomo prehodili, je nezah-
tevna, brez vzponov, dolga nekaj več kot 2,5 kilometra in 
primerna za vsakogar.
M Turistično drustvo Slovenj Gradec in Zavod za gozdove, 
Krajevna enota Slovenj Gradec   P

1700 MKC Slovenj Gradec
DELAVNICA IZDELAVE NARAVNE KOZMETIKE IN ČISTIL 
POD VODSTVOM SIMONE VEČKO
i Obvezne prijave na info@hisaradosti.com
M MKC Slovenj Gradec   I 30 €

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
VEČERNI FILMSKI ABONMA IN IZVEN:
SOL ŽIVLJENJA
Komična drama, Italija (2011), 90'
I Za izven: 4 €

16. TOREK
1800 MKC Slovenj Gradec

PREDSTAVITEV KNJIGE DOBRA VILA MAJA
Maja Debelak, bolj znana kot Dobra vila Maja, je inspiracij-
ska in intuitivna svetovalka, ki predava po celi Sloveniji in 
na tisoče ljudi opogumlja k zavestnemu uresničevanju sanj. 
Svoje znanje deli na predavanjih, individualnih svetovanjih 
in motivacijskih predavanjih za podjetja.
M MKC Slovenj Gradec   P

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM TEDNA: SOL ŽIVLJENJA
Komična drama, Italija (2011), 90'
I 4 €

17. SREDA
900 Podjetniški center Slovenj Gradec (PTC Katica, Ronkova 4)

DAN ODPRTIH VRAT PODJETNIŠKEGA CENTRA
Med 9. in 17. uro ste vabljeni vsi, ki vas zanima podjetni-
štvo. Lahko boste pridobili informacije o ustanovitvi pod-
jetja, fiksnih stroških poslovanja za študente, upokojence, 
zaposlene in tiste, ki se bodo samozaposlili v svojem podje-
tju, potrebnih pogojih za posamezno dejavnost, finančnih 
sredstvih, realizaciji vaše podjetniške ideje ter iskanja pod-
jetniških priložnosti v tujini.
i Tel.: 02 884 29 27
M Kulturni dom Slovenj Gradec   P

18. ČETRTEK
1500 Cerkev sv. Duha in atriji v središču mesta Slovenj Gradec

ODPRTJE RAZSTAVE POLNE VREČE ZGODB AVTORICE 
NATAŠE KRAMBERGER S SODELAVCI IN TREH 
VREČARSKIH POSTAJ, KJER BODO SPROTI NASTAJALE 
NOVE POLNE VREČE ZGODB
M JSKD, Območna izpostava Slovenj Gradec   P

1600 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
MEDNARODNA OKROGLA MIZA O MLADI EVROPSKI 
LITERATURI 2000–2011 AVTORJEV, ROJENIH PO LETU 
1970 (V ANGLEŠČINI)
Sodelujejo: Rumena Buzarovska (makedonska literatura), 
Jakub Chrobak (češka literatura), Adnan Žetica (bosanska 
literatura), Marta Součková in Ján Gavura (slovaška litera-
tura), Irena Samide (nemška literatura), Aljoša Harlamov in 
David Bedrač (slovenska literatura), ki bosta okroglo mizo 
tudi vodila.
M JSKD, Območna izpostava Slovenj Gradec   P

1800 Mladinska knjiga Slovenj Gradec
PREDSTAVITEV KNJIGE MOJE ODVETNIŠKO ŽIVLJENJE 
AVTORJA DR. PETRA ČEFERINA
Ob izidu literarnega prvenca dr. Petra Čeferina Moje od-
vetniško življenje vas vljudno vabimo na predstavitev 45 
zgodb, ki jih je avtor zapisal ob 45. obletnici svojega uspe-
šnega poklicnega življenja. 
M Mladinska knjiga Slovenj Gradec   P

1900 MKC Slovenj Gradec
ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL LIDIJE FAJMUT
Razstava bo na ogled do 8. novembra.
M MKC Slovenj Gradec   P

2030 Muzej Huga Wolfa Slovenj Gradec
MEDNARODNI LITERARNI VEČER
Berejo: Rumena Buzarovska, Ján Gavura, Adnan Žetica, 
Jakub Chrobak, Nataša Kramberger, David Bedrač, Almin 
Kalan, Belmin Biberović, Aljoša Harlamov.
Glasba: vokalno-instrumentalna skupina Matalaja
M JSKD, Območna izpostava Slovenj Gradec   P

19. PETEK
1000 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

KAJ MORAM VEDETI, PREDEN REGISTRIRAM PODJETJE?
Razmišljate o realizaciji podjetniške zamisli? Na brezplač-
nem seminarju boste izvedeli vse o vrstah podjetij, kdo 
lahko registrira podjetje, kakšen je postopek registracije 
podjetja, kakšni so fiksni stroški poslovanja za študente, 
upokojence, zaposlene in tiste, ki se bodo samozaposlili v 
svojem podjetju. Izvedeli boste, kakšne pogoje je potrebno 
izpolnjevati za posamezno dejavnost in kakšne oblike po-
moči lahko koristijo podjetniki. Izvedbo delavnice na lokal-
ni ravni sofinancira Mestna občina Slovenj Gradec.
i Tel.: 02 884 29 27 
Obvezne pisne prijave: veronika@podjetniskicenter-sg.si
M Kulturni dom Slovenj Gradec   P

1000 Vrečarske postaje v atrijih v središču Slovenj Gradca
PRIPOVEDOVANJE IN ZAPISOVANJE ZGODB, ŠIVANJE VREČ
Nataša Kramberger s sodelavci, zapisovalci zgodb in šiviljami
M JSKD, Območna izpostava Slovenj Gradec   P

1100 Različna prizorišča v Slovenj Gradcu
URŠLJANSKE MATINEJE
Izbranci Barbara Žvirc, Neža Prah, Andrej Tomažin, Iztok 
Vrenčur in Alja Mugerli s slovenjgraškimi profesorji in dijaki
M JSKD, Območna izpostava Slovenj Gradec   P

1600 Mestna kavarna v Slovenj Gradcu
URŠKINI LITERARNI POGOVORI
Urednica Dragica Vesković z avtorji novih knjig iz zbirk re-
vije Mentor: Urškinima nagrajencema Janezom Grmom in 
Sergejem Učakarjem (zbirka Prvenke) ter prevajalcem An-
drejem Pleterskim (Zbirka Mentorjeva prevajalnica)
Podelitev nagrade za najboljšo samozaložniško knjigo, 
izdano v letu 2011.
M JSKD, Območna izpostava Slovenj Gradec   P

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
POGUM (SINHRONIZIRANO)
Družinska animirana pustolovščina, ZDA (2012), 100'
I 4 €

1900 Kulturni dom Stari trg
STAND UP VEČER Z MATJAŽEM JAVŠNIKOM
I 10 €; vstopnice v predprodaji so na voljo v Čokoladnici Ars, 
Čajnici Ars in Knjižnici Ksaverja Meška.
M Kulturno društvo Stari trg

1900 Gasilski dom – dvorana Turiška vas
LITERARNI VEČER S TONETOM PARTLJIČEM
M Turistično športno društvo VEDRIN in Vaška skupnost 
Turiška vas

2000 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
BREZ ROKAVIC, POSEBNIH MASK IN STRAHU
Osrednja literarno-glasbeno-plesna prireditev z razglasitvi-
jo nagrajenca Urške 2012
M JSKD, Območna izpostava Slovenj Gradec   P

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
BOURNOVA ZAPUŠČINA
Akcijski triler, ZDA (2012), 135'
I 4 €

2100 MKC Slovenj Gradec
KONCERT: INMATE IN DEAD DILDO DROME
Na MKC-jevem »metal večeru« se bosta predstavili skupini 
Inmate in Dead dildo drome.
Glasba skupine Dead dildo drome je prelet sodobnega me-
tala, ki v sebi združuje prvine death metala, black metala in 
metalcoreja, svojevrstna interpretacija samih glasbenikov 
pa skladbam daje poseben pečat.
Močne kitare, udarna ritem sekcija in energičnost vokalista 
moderne new age metal skupine Inmate z vsakim koncer-
tom širijo poslušalstvo. Njihovo ustvarjanje in dojemanje 
glasbe temelji na trdem delu in iskanju novih, še nepozna-
nih vplivov.
M MKC Slovenj Gradec   P

20. SOBOTA
1000 Športna dvorana Slovenj Gradec

ROKOMETNA ŠOLA ALENA MIHALJA
Tekma z ekipo starejših deklic A (SDA) ŠR Katja Kurent Zagorje. 
M Društvo rokometna šola Alena Mihalja Slovenj Gradec   P

1000 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
LITERARNA DELAVNICA Z DR. DAVIDOM BANDLJEM, 
DRŽAVNIM SELEKTORJEM URŠKE 2012
M JSKD, območna izpostava Slovenj Gradec   P

1000 Vrečarske postaje v atrijih v središču Slovenj Gradca
PRIPOVEDOVANJE IN ZAPISOVANJE ZGODB, ŠIVANJE VREČ
Nataša Kramberger s sodelavci, zapisovalci zgodb in šiviljami
M JSKD, Območna izpostava Slovenj Gradec   P

1600 Kegljišče na Celjski cesti 19 (pod trgovino Tuš)
KK SLOVENJ GRADEC : KK LITIJA 2001
1. B slovenska liga – ženske 
M Kegljaški klub Slovenj Gradec   P

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
POGUM (SINHRONIZIRANO)
Družinska animirana pustolovščina, ZDA (2012), 100'
I 4 €

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
BOURNOVA ZAPUŠČINA
Akcijski triler, ZDA (2012), 135'
I 4 €

21. NEDELJA
1130 OŠ Razbor

30. OBLETNICA KD RAZBOR
M KD Razbor   P

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
POGUM (SINHRONIZIRANO)
Družinska animirana pustolovščina, ZDA (2012), 100'
I 4 €

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
BOURNOVA ZAPUŠČINA
Akcijski triler, ZDA (2012), 135'
I 4 €

22. PONEDELJEK
1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

KONCERT ZASEDBE GIFT OF THE HEART
Glasbena skupina Gift of the Heart iz Kalifornije pride okto-
bra 2012 že tretjič na turnejo po Sloveniji. Njihov koncert je 
mešanica ameriške glasbe – rock/pop, jazz, blues in gospel.
Skupina Gift of the Heart povezuje talente nagrajenih glas-
benikov, instrumentalistov in predanih umetnikov, ki so na-
stopali v filmih, na televiziji in v živo na odrskih deskah ter 
zabavali občinstvo po vsem svetu. Letos bodo na koncertih 
sodelovali tudi Slovenci.
M Benjamin Hlastan, gsm: 041 362 508   P

23. TOREK
1800 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

SVETLOBNO ONESNAŽENJE – KAJ JE TO?
Svetlobno onesnaženje je širši problem, ki vpliva tako na 
človeka kot na živali in naravo. Na predavanju bomo spo-
znali, kako zelo sta svetloba in tema pomembni za uravna-
vanje bioloških ur vseh bitij na našem planetu. Spregovorili 
bomo tudi o stroškovnem vidiku pretirane osvetlitve.
Temo nam bo predstavil g. Andrej Mohar, amaterski astro-
nom in predsednik gibanja za Temno nebo Slovenije.
M Turistično društvo Slovenj Gradec   P

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM TEDNA: POBALINKA
Drama, Francija (2011), 82'
I 4 €
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24. SREDA
1715 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

EVROPSKA PRAVLJICA
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec   P

1800 MKC Slovenj Gradec
DRUGA STRAN RESNICE: INSIDE JOB
V okviru projekta Druga stran resnice si enkrat mesečno 
ogledamo dokumentarni film ali oddajo, ki gledalcu ponu-
ja drugačen pogled na teme, kot so religija, okoljevarstvo, 
farmacevtska industrija, zdravstvo ipd.
M MKC Slovenj Gradec   P

25. ČETRTEK
1800 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

RDEČA NIT – SAM SVOJ COACH V ČASU SPREMEMB
Predstavitev knjige avtorice Nade Mulej. Nada Mulej je 
profesorica slovenskega jezika in primerjalne književnosti, 
mednarodno potrjena trenerka in coach NLP (nevroling-
vističnega programiranja). Rdeča nit je knjiga za vse, ki se 
zavedate, da je upravljanje z osebno energijo, energijo 
organizacij in naravnih virov veščina prihodnosti.
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec   P

1800 MKC Slovenj Gradec
OKROGLA MIZA GRUPA ACTIVISTA
M MKC Slovenj Gradec   P

1900 MKC Slovenj Gradec
POTOPISNO PREDAVANJE JANE KADIŠ: AVSTRALIJA
M MKC Slovenj Gradec   P

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
CARINTHIA JAZZ
ANDREJ TOPLIŠEK JAZZ QUINTET
Andrej Toplišek je sicer že 13 let glasbenik pri edinem po-
klicnem narodnozabavnem ansamblu v Sloveniji – Okrogli 
muzikanti. Izid njegove nove CD plošče It`s Time For Jazz 
pa je navdušil mnoge poslušalce jazzovske glasbe. Dobre 
kritike in zanimanje poslušalcev za to ploščo so bili povod, 
da je Andrej sestavil quintet in k sodelovanju povabil vr-
hunske jazzovske glasbenike. Andrej je napisal že veliko 
priljubljenih melodij, zato quintet igra njegove kompozicije 
kakot tudi jazz standarde. Nastop njegove zasedbe je prava 
poslastica za glasbene sladokusce.
Člani zasedbe so sami prekaljeni glasbeni mački:
Marko Črnčec – klavir, Goran Rukavina – bas, Bruno Domi-
ter – bobni, Grega Kozar – sax in Andrej Toplišek – trobenta.
M Kulturni dom Slovenj Gradec
I 6 €

26. PETEK
1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

PARANORMAN (PODNASLOVLJENO)
Animirana komična pustolovščina, ZDA (2012), 93'
I 4 €

1900 MKC Slovenj Gradec
KOSTANJEV PIKNIK
M MKC Slovenj Gradec   P

1900 Knjižnica Mislinja
ORIENT EXPRESS S KOLESOM
Potopisno predavanje Joca Koprivnikarja
M Knjižnica Mislinja   P

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
V ISKANJU PRAVICE
Akcijski triler, ZDA (2011), 105'
I 4 €

27. SOBOTA
1000 Cerkev sv. Roka na Selah

JESENSKI POHOD PO MEŠKOVI POTI
Malico bo potrebno naročiti v gostilni Neža, zaključek po-
hoda pa bo na turistični kmetiji Breznik.
M Turistično društvo Murn Sele - Vrhe   P

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
PARANORMAN (PODNASLOVLJENO)
Animirana komična pustolovščina, ZDA (2012), 93'
I 4 €

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
V ISKANJU PRAVICE
Akcijski triler, ZDA (2011), 105'
I 4 €

28. NEDELJA
1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

PARANORMAN (PODNASLOVLJENO)
Animirana komična pustolovščina, ZDA (2012), 93'
I 4 €

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
V ISKANJU PRAVICE
Akcijski triler, ZDA (2011), 105'
I 4 €

29. PONEDELJEK
1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

PARANORMAN (PODNASLOVLJENO)
Animirana komična pustolovščina, ZDA (2012), 93'
I 4 €

30. TOREK
1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

FILM TEDNA: ŽENSKA IZ PETEGA OKROŽJA
Triler, FRA/POL (2011), 85'
I 4 €

31. SREDA
1000 MKC Slovenj Gradec

KREATIVNA DELAVNICA NOČ ČAROVNIC
Delavnica je namenjena našim najmlajšim obiskovalcem.
M MKC Slovenj Gradec   P

TURISTIČNE INFORMACIJE

KOROŠKA GAlERIJA lIKOVNIH UMETNOSTI

+ Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
6  TOR.–PET. od 9.00 do 18.00, SOB. in NED. od 10.00 do 13.00 in od 14.00 do 

17.00; ob ponedeljkih zaprto, ogled mogoč ob predhodni najavi
* galerija@glu-sg.si : http://www.glu-sg.si
( 02 884 12 83, 882 21 31, fax: 02 882 21 30
I  Odrasli 2 €, mladina 1,50 €; za prebivalce koroških občin ob nedeljah vstop prost

KOROŠKI POKRAJINSKI MUzEJ, MUzEJ SlOVENJ GRADEC

+ Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
6  TOR.–PET. od 9.00 do 18.00, SOB. in NED. od 9.00 do 13.00 in od 14.00 do 

17.00; ob ponedeljkih zaprto, ogled mogoč ob predhodni najavi
* info.sg@kpm.si  : www.kpm.si
( 02 884 20 55, 882 29 30, 882 29 31, fax: 02 884 20 55
I Odrasli 2,50 €, invalidi in upokojenci 2 €, mladina 1,70 €

KOROŠKI POKRAJINSKI MUzEJ, MUzEJ RAVNE NA KOROŠKEM

+ Na gradu 2, 2390 Ravne na Koroškem
6  Vsak dan, razen PON., od 9.00 do 16.00, SOB. od 9.00 do 13.00; ob nedeljah in 

praznikih zaprto
* info.ravne@kpm.si  : www.kpm.si
( 02 870 64 61, 870 64 62, 870 64 76
I Odrasli 2,50 €, invalidi in upokojenci 2 €, mladina 1,70 €

MUzEJ HUGA WOlFA SlOVENJ GRADEC

+ Glavni trg 40, 2380 Slovenj Gradec
6 TOR.–NED. od 10.00 do 16.00; ob ponedeljkih zaprto
: www.hugowolf.si
( 02 870 00 09

SOKlIČEV MUzEJ

+ Župnijski urad, Trg svobode 5, 2380 Slovenj Gradec
6 Odprto po dogovoru
( 02 884 15 05

MlADINSKA KNJIGA — GAlERIJA

+ Glavni trg 8, 2380 Slovenj Gradec
6 PON.−PET. od 7.30 do 18.30, SOB. od 7.30 do 12.00
( 02 881 22 86, fax: 02 881 22 87

ATElJE UNIKATNIH IzDElKOV Iz TAlJENEGA STEKlA

+ Glavni trg 43 (Hotel Slovenj Gradec), 2380 Slovenj Gradec
( 041 668 207 (Matijaž Gostečnik); odprto po dogovoru

MESTNA KAVARNA

+ Trg svobode 7, 2380 Slovenj Gradec
(	02 884 51 09

GAlERIJA DR. STANETA STRNADA

+ Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 3, 2380 Slovenj Gradec

ROKODElSKI CENTER KOROŠKE

+ Ronkova 4, Poslovni center Katica, 2380 Slovenj Gradec
6	 PON.−PET. od 8.00 do 15.00, SRE. od 8.00 do 17.00
( 02 884 29 27  *  info@podjetniskicenter-sg.si
: http://www.podjetniskicenter-sg.si

KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV ČRNEČE

+ Črneče 146, 2370 Dravograd
6  Vsak dan od 10.00 do 17.00
* kds.info@siol.net
:   http://www.kds-dravograd.si
( 02 872 33 50
I  Vstop prost!

KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA RAVNE NA KOROŠKEM

+ Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika,
 Na gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem
6  Vsak dan v času odprtosti knjižnice
* knjiznica@rav.sik.si
: http://www.rav.sik.si
( 02 870 54 21, fax: 02 870 54 30
I Vstop prost!

GAlERIJA – HIŠA MOJSTROVIN PERGER 1757

+ Pohorska cesta 14, 2380 Slovenj Gradec
6  Po dogovoru
* h.perger@siol.net
: http://www.perger1757.si
( 02 883 82 90, 884 14 96, gsm: 041 668 898
I Vstop prost!

TIC SlOVENJ GRADEC

+ Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
6  PON.–PET. od 8.00 do 16.00, SOB. in NED. od 9.00 do 12.00
*	tic@slovenjgradec.si : http://www.slovenjgradec.si
(	02 881 21 16 (Marija Lah), fax: 02 881 21 17

KOROŠKI POKRAJINSKI MUzEJ, MUzEJ SlOVENJ GRADEC

BRV MED PRIJATELJI
6  TOR.−PET. od 9.00 do 18.00, SOB. in NED. od 10.00 do13.00 in od 14.00 do 17.00
( 02 884 20 55, 882 29 31, fax: 02 884 20 55
TRETJAKOVA AFRIŠKA ZBIRKA
6  TOR.−PET.od 9.00 do 18.00, SOB. in NED. od 10.00 do13.00 in od 14.00 do 17.00
( 02 884 20 55, 882 29 31, fax: 02 884 20 55
BOŽANSKIM MANOM
6  TOR.−PET.od 9.00 do 18.00, SOB. in NED. od 10.00 do13.00 in od 14.00 do 17.00
( 02 884 20 55, 882 29 31, fax: 02 884 20 55
CERKEV SV. JURIJA NA LEGNU
6  Odprto od 1. aprila do 31. oktobra: PET. od 14.00 do 18.00, SOB. od 9.00 do
 13.00 in od 14.00 do 18.00, NED. od 14.00 do 18.00
(  02 884 20 55, 882 29 31, fax: 02 884 20 55
PAUČKOVE PARTIZANSKE BOLNIŠNICE NA LEGNU
(  02 884 20 55, 882 29 31 (predhodna najava)
HERČEVA ŽAGA IN MLIN V TOMAŠKI VASI
Ogled obnovljenih in delujočih objektov žage in mlina na reki Mislinji z vodstvom je 
možen po predhodni najavi.

(  02 884 20 55, 882 29 31, gsm: 041 330 264 (Mirko Prajndl)
GESTAPOVSKI ZAPORI V DRAVOGRADU
(  02 884 20 55, 882 29 31, 878 31 05 (predhodna najava)
DRAVOGRAD NA STIČIŠČU POTI
Stalna razstava o zgodovini trga Dravograd v razstavnih prostorih INFO pisarne, 
Trg 4. julija 50, Dravograd
KOROŠKI PLEBISCIT – razstava v župnišču Libeliče
(  02 884 20 55, 882 29 31, 878 97 22 (predhodna najava)
PREHRAMBENA KULTURA PREBIVALCEV LIBELIČ IN OKOLICE – 
razstava v župnišču Libeliče
(  02 884 20 55, 882 29 31, 878 97 22 (predhodna najava)
KMEČKA ZBIRKA – v župnijskem skednju Libeliče
(  02 884 20 55, 882 29 31, 878 97 22 (predhodna najava)
ZBIRKA KLADIV – razstava v dvorcu Radlje
Več kot dvesto različnih vrst kladiv, ki so del Leitingerjeve zbirke.
(  02 884 20 55, gsm: 040 852 287 (predhodna najava)
ČLOVEK PO SVETU, ČEBELA PO CVETU − ČEBELARSTVO NA 
KOROŠKEM − TIC Krajinski park Topla, Črna
Ogled po predhodni najavi.
(  02 884 20 55, 823 82 69 (Aleš Tomše)
* info.sg@kpm.si

KOROŠKI POKRAJINSKI MUzEJ, MUzEJ RAVNE NA KOROŠKEM

Zbirke: ŽELEZARSKA, RUDARSKA, GOZDARSKA, LESARSKA, MUTA, 
DIMNICA, LAPIDARIJ, OBJEKTI NA PROSTEM
FORMA VIVA na prostem: Kotlje, Ravne na Koroškem, Poljana, Mežica in Črna; 
novost: skulptura akad. kiparja mag. Romana Makšeta Od tu do tu, ki je nastala v 
okviru 8. mednarodnega simpozija Forma viva Ravne na Koroškem 2008.
RUDARSKA IN ETNOGRAFSKA ZBIRKA – Črna na Koroškem
6  Ogled po predhodni najavi
(  02 823 83 54, 02 823 82 69
INDUSTRIJA UF MATI FABRIKA – Železarna Ravne
V prostorih krčilnice/kovačnice, bivše štauharije, Koroška c. 12, Ravne na Koroškem
6  Ogled po predhodni najavi
(  02 823 83 54, 02 823 82 69

KNJIŽNICA KSAVERJA MEŠKA SlOVENJ GRADEC

+ Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec
6	 PON.–PET od 7.30 do 19.00, SOB. od 7.30 do 12.30
* knjiznicasg@sg.sik.si  :  http://www.sg.sik.si
(	02 883 93 50, fax: 02 883 93 61
(	BIBLIOFON: 031 909 018
MOJA KNJIŽNICA − geslo za dostop do storitve lahko dobite v vseh enotah 
knjižnice.
Enota Podgorje
6 SRE. od 11.00 do 15.00, PET. od 12.00 do 15.00
( 02 885 82 53
Enota Pameče
6 TOR. od 7.00 do 8.15 in od 10.00 do 15.00, ČET. od 11.00 do 13.30 in od 16.00
 do 18.00, PET. od 7.00 do 8.15
( 02 882 14 11
Enota Mislinja
6 SRE.  in PET. od 14.00 do 18.00, TOR. in ČET. od 10.00 do 18.00
( 02 885 74 33

Podatke za objavo v napovedniku prireditev zbiramo v Kulturnem 
domu Slovenj Gradec. Podatke pošljite najkasneje do 15. v mesecu 

na elektronski naslov kulturni.dom@siol.net. Napoved mora 
vsebovati: naslov prireditve, datum, uro in lokacijo prireditve, 

organizatorja in ceno vstopnice.

S 1. 10. 2012 pričenjamo z začetno vadbo tradicionalnih kitajskih blagodejnih in 
krepčilnih gibalnih veščin čigong (qigong) in tajčičuan (taijiquan). Vadba bo po-

tekala vsak ponedeljek med 18.00 in 19.30 v mali telovadnici Prve osnovne šole 
v Slovenj Gradcu (Šercerjeva ulica 7 – Štibuh). Vadba je primerna za vse starostne 

skupine, predznanje ni potrebno. Informacije in prijave: 031 296 755 (Matej)

M E D I J  z  N A J V E Č J I M  D O S E G O M
V  M E S T N I  O B Č I N I  S L O V E N J  G R A D E C
I z k o r i s t i t e  g a  z a  s v o j o  p r e d s t a v i t e v !

Kontakt: 05 901 05 76 (gospa Majda), e-naslov: info@km-z.si
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MlADINSKI CENTER MKC SlOVENJ GRADEC

Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec
UČNA POMOČ ZA OSNOVNOŠOLSKE OTROKE
V MKC Slovenj Gradec bo vsak dan potekala učna pomoč za osnovnošolske otro-
ke. Termin bomo določili po posvetu s starši otrok. 
(  051 375 307  *  nucam.info@gmail.com
Vsak delavnik v prostorih MKC Slovenj Gradec
RAČUNALNIŠKI TEČAJ ZA ZAČETNIKE
10-urni tečaj (vsak dan v tednu po 2 uri) je namenjen računalniškim začetnikom 
oz. osebam brez računalniškega predznanja. Obvezne prijave (in informacije):
(  02 884 62  *  info@nucam.info
Datum začetka je odvisen od prijav. Minimalno število udeležencev je 6.
GLASBENA ŠOLA GVIDO
GVIDO (Glasbeno vzgojno-izobraževalno društvo, glasbena šola) vpisuje 
otroke, mladino in odrasle v različne glasbene programe: klavir, el. klaviature 
(synthesizer), kitara (akustična, električna), flavta, solo petje, bobni in tolkala, 
harmonika in Cicizbor (zborček za predšolske otroke).
(  031 34 36 30  *  info@gvido.si  :  www.gvido.si
Vsak delavnik med 14.00 in 19.00
HIP HOP DELAVNICE
Plesali bomo hip hop in lirični/jazz ples. Delavnice potekajo pod vodstvom Sare 
Nuše Golob Grabner in Teje Štaleker Lekše.
Vsak četrtek od 16.00 do 18.00
ŠAHOVSKI KLUB SLOVENJ GRADEC
Klubski termini: vsak ponedeljek od 15.00 do 20.00
JOGA
JOGA ZAČETNA SKUPINA, ponedeljek 17.00–18.00
JOGA ZA NOSEČNICE, ponedeljek 18.15–19.15
SMEJALNA JOGA, ponedeljek 19.30–20.30
PRAVLJIČNO SMEJALNA JOGA ZA OTROKE, sreda 17.00–18.00
JOGA NADALJEVALNA SKUPINA, sreda 18.15–19.15
Z JOGO DO VITKOSTI, sreda 19.30–20.30
Program za vse skupine bo potekal od septembra do maja pod vodstvom Katje 
Kotnik Prosenjak (gsm: 031 672 604).
Cena je 5 € na osebo oz. 20 € na mesec.
MANEKENSKA ŠOLA
Manekenska šola Vulcano Models uči mlade lepe zdrave drže, samozavestnega 
javnega nastopanja, umetnosti poziranja in drugih manekenskih veščin. Njihovi 
programi so namenjeni različnim starostnim skupinam. Delavnico bo vodila 
Sandra Adam, Miss Slovenije 2010. Dodatne informacije in prijave:
( 02 618 00 50, gsm: 041 297 287   *   prijava@vulcanomodels.com
Vsak petek ob 17.00
PLESNE DELAVNICE ZA OTROKE
V šolskem letu 2012/2013 se bodo enkrat na teden izvajale plesne vaje za otroke 
med 3 in 5 letom starosti. Poučevali bosta Sara Nuša Golob Grabner in Teja 
Štaleker Lekše in skozi zabavo, glasbo in igro otrokom prikazali osnove plesov, kot 
sta hip hop in lirični ples. Prijave bodo potekale skozi vse leto. 
Cena je 20 € na mesec.
( Teja, gsm: 051 388 071, Sara, gsm: 041 782 129
*  tejachy@gmail.com, saranusa.golob@gmail.com
Vsak ponedeljek ob 17.00
ZUMBA POD VODSTVOM SONIE KRAUSER: ZUMBA NA KOROŠKEM
Vsak torek in četrtek ob 18.30
ZUMBA POD VODSTVOM SILVIJE PLANINŠEC
Vsako nedeljo ob 18.00
OSTALO
- prost dostop do interneta
- javna brezžična e-točka
- možnost koriščenja prostora za glasbene vaje
- glasbeno-snemalni studio
- mladinska info točka (info o razpisih, Mladi v akciji, mladinske izmenjave, tabori, 
popustniki)

OBVESTIlA

Nacionalno združenje za kakovost življenja

Ozara Slovenija
je neprofitno, nevladno in socialno-humanitarno društvo, ki deluje v 

javnem interesu na področju zdravstvenega in socialnega varstva ter izvaja 
programe psihosocialne podpore in rehabilitacije za osebe s težavami v 

duševnem zdravju, pomaga
ljudem v duševni stiski in njihovim svojcem.

Dnevni center Slovenj Gradec deluje vsak delovni dan od 8.00 do 16.00 v 
prostorih na Celjski cesti 2.

Telefon: 02 885 06 40

MEŠKOVA BUKVARNA
na Glavnem trgu 28 (atrij Andeškega hrama) je odprta 
vsak torek od 17.00 do 19.00 in četrto soboto v mesecu 
od 10.00 do 12.00. Info: gsm: 051 235 359

Vabimo vas, da postanete član društva ljubiteljev knjig Meškova 
bukvarna Slovenj Gradec. S plačano letno članarino 5 € dobite člansko 
izkaznico in si lahko izberete pet knjig. Društvo bo za svoje člane 
organiziralo tudi druge dejavnosti (pohod po Meškovi poti, izlete, 
klubske večere itd.).

lOKAlNA ENSVET PISARNA SlOVENJ GRADEC
Upravna enota Slovenj Gradec
Meškova 21, (mansarda — III. nadstropje)

OBIŠČETE NAS lAHKO
v sredo od 15.00 do 16.30.

Prijave za razgovor: tel.: 02 885 05 50
(telefonska centrala Upravne enote),
vsak delovni dan od 12. do 15. ure

PlANINSKO DRUŠTVO SlOVENJ GRADEC

6. 10. Pohod v neznano
lahka pot 

 Danilo Goljat, zdenko Čas

21. 10. 2. Žolnirjev pohod na Kremžarjev vrh ob dnevu OZN
lahka pot 

 zdenko Čas, mentorji na šolah

Ostale informacije najdete na oglasnih deskah na Vorančevem trgu in v Šolski ulici 
ali na internetni strani www.pdsg.si.

PlANINSKO DRUŠTVO MISlINJA

6. 10. Kremžarica
 Peter zupanc, Jože Hribar (šolski pohod)

6. 10. Od Boča do Donačke gore
 Mirko

7. 10. Bernekerjeva pot
 Albina Fekonja

13. 10. Pršivec (1761 m)
 Jože Hribar

20. 10. Vorančev pohod (Mokronog, Pijana gora)
 Franc Bricman

21. 10. Žolnirjev pohod na Kremžarjev vrh
 Franc Bricman (skupaj s PD Sl. Gradec)

21. 10. Planinska maša na Homcu
 Tine Šmon

Vsi pohodi bodo objavljeni ob sredah ob 15. uri na Koroškem radiu in na 
plakatih na običajnih mestih, dodatne informacije pa lahko najdete tudi na 

internetni strani www.pdmislinja.si.

DRUŠTVO DIABETIKOV SlOVENJ GRADEC

3. 10. Grajska vas – Perjak – luštna pot

6. 10. Čez goro k očetu

10. 10. Škratkova pot

17. 10. Homec – Šmartno – legen – Slovenj Gradec

24. 10. Nebojset – Kremžarica

31. 10. Po dogovoru

Dobimo se na parkirišču pri bivši Novi Opremi ob 15.30.
Vsak četrtek poteka kolesarjenje od 16.00 do 17.00.
Vsak petek poteka kegljanje od 16.00 do 17.00.
Društvena pisarna na Gosposvetski 1 (klet Splošne bolnišnice) v Slovenj 
Gradcu vam je na voljo vsako sredo in četrtek od 9.00 do 11.00.
Za informacije smo vam na voljo:
Marjan Matvos, gsm: 031 305 231;
Olga Repotočnik, gsm: 041 945 664;
Minka Repnik, gsm: 041 435 113;
Stanislav Oblak, gsm: 040 603 853.

DRUŠTVO DIABETIKOV DRAVOGRAD

4. 10. Po učni poti na Rahtel

11. 10. Do Starega trga in naprej do Žančanov

18. 10. Okrog Gradišča

25. 10. Mimo Tičnice do sv. Jurija

Člani sekcije rekreativcev Društva diabetikov Dravograd »Polžki« iz Slovenj 
Gradca, ki smo zaradi posledic sladkorne bolezni, starosti ali kakršnegakoli 
vzroka slabše telesno pripravljeni, izvajamo rekreativne pohode, ki so lažji, manj 
zahtevni in po tempu hoje počasnejši (polžji), tudi v Slovenj Gradcu. Dobimo se 
na parkirišču za Kulturnim domom Slovenj Gradec ob 15.30. Pohode vodi Ana 
Rutnik, gsm: 031 667 035.
V sredo, 31. oktobra, bo pohod do Ribiškega doma in naprej čez trg na 
Robindvor (skupni pohod z dravograjskimi Polžki; zbor ob 15.00 za Kulturnim 
domom).
Informacije: Ivan Pavlič, gsm: 040 562 472, e-pošta: ivan.pavlic.58@gmail.com

EKOlOŠKO DRUŠTVO SlOVENJ GRADEC

EKOLOŠKO DRUŠTVO
Slovenj Gradec

Gsm: 031 513 869
ekoloskodrustvo@gmail.com

Facebook: Ekološko društvo Slovenj Gradec

Člani društva ob prijetnih druženjih snujemo in izvajamo različne projekte 
v zvezi z varovanjem okolja ter odgovornim in srečnim sobivanjem 
človeka z naravo.

Naši trenutni projekti v teku so:
•	 Slovenj Gradec BREz PlASTIČNIH VREČK,
•	 delavnice izdelovanja TRAJNIH nakupovalnih VREČK,
•	 zMANJŠAJMO PORABO PlASTIKE!,
•	 Slovenj Gradec − mesto s ČISTIM zRAKOM,
•	 brezplačni DVORIŠČNI SEJEM.
Glede na potrebe bomo dodajali nove projekte.
Naša srečanja potekajo vsako prvo sredo v mesecu ob 18. uri na 
Aerodromu Slovenj Gradec.
Novi člani in donatorji − prisrčno vabljeni!

MOCIS SlOVENJ GRADEC

ŠOLSKO LETO 2012/2013 JE TU!

RAZPIS PROGRAMOV ZA PRIDOBITEV POKLICA:
trgovec, administrator, računalnikar, ekonomski tehnik, vzgojitelj predšolskih 
otrok, gastronomsko turistični tehnik
Če vam je v mladosti zmanjkalo motivacije za dokončanje osnovne šole, vam 
ponujamo
BREZPLAČNO OSNOVNO ŠOLO ZA ODRASLE.
Kontaktna številka: ( 02 884 64 02  *  mocis.svetovanje@siol.net
NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE – NPK
Vabljeni k vpisu v naslednje programe:
hišnik/hišnica, socialni oskrbovalec/ oskrbovalka na domu in 
izdelovalec/izdelovalka spletnih strani.
Kontaktna številka: ( 02 884 64 06   *  mocis.anita@gmail.com
VIŠJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI (študij na daljavo)
Kot študijsko središče zavoda IRC vabimo k vpisu v programe: ekonomist, or-
ganizator socialne mreže in logistični inženir.
Informativni dan je potekal v torek, 11. 9. 2012, ob 16. uri.
Kontaktna številka: ( 02 884 64 02  *  mocis.irena@gmail.com
PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKA IZOBRAZBA
V sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem bomo ob za-
dostnem številu kandidatov organizirali usposabljanje za pridobitev pedago-
ško-andragoške izobrazbe. 
Kontaktna številka: ( 02 884 64 02  *  mocis.irena@gmail.com
USPOSABLJANJE ZA STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA
V sodelovanju s Pravno fakulteto iz Maribora bomo ob zadostnem številu kan-
didatov organizirali usposabljanje za strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kontaktna številka: ( 02 884 64 06  *  mocis.alenka@siol.net
JEZIKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Vabljeni k vpisu v tečaje tujih jezikov: angleščine, nemščine, italijanščine, 
španščine in ruščine.
Tečaji so usklajeni z evropskimi jezikovnimi standardi in evropsko priporočil-
no lestvico jezikovnih ravni CEF. Obsegajo šest jezikovnih ravni.
Kontaktna številka: ( 02 884 64 06   *  mocis.alenka@siol.net
SLOVENŠČINA ZA TUJCE
Tujci, vabljeni k vpisu v tečaje slovenskega jezika. Po opravljenem tečaju se 
lahko odločite za opravljanje izpita iz slovenskega jezika, ki je pogoj za prido-
bitev državljanstva.
za državljane tretjih držav bo tečaj financiran iz sredstev Evropskega sklada in 
z napotitvijo upravne enote za udeležence brezplačen.
Kontaktna številka: ( 02 884 64 08  *  mocis.breda@gmail.com
 

CENTER VSEŽIVlJENJSKEGA UČENJA KOROŠKA

V OKVIRU PROJEKTA CVŽU DELUJE SVETOVALNO SREDIŠČE 
KOROŠKA
Odraslim nudimo brezplačno in zaupno informiranje ter svetovanje glede 
možnosti, izbire in načrtovanja izobraževanja. 
Organiziramo tudi delavnice o učenju učenja. 
Več na spletni strani www.cvzu-koroska.si
Kontaktna številka: ( 02 884 64 07   *  mocis.svetovanje@siol.net
Projekt CVŽU Koroška sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
PROJEKTNO UČENJE ZA MLAJŠE ODRASLE (PUM)
Vsi, ki ste stari od 15 do 25 let, nimate dokončane osnovne ali srednje šole, 
iščete zaposlitev, potrebujete pomoč pri učenju in iskanju službe, želite na 
prijeten in ustvarjalen način preživeti prosti čas ..., se nam lahko pridružite v 
brezplačnem programu PUM.
Kontaktna številka: ( 051 224 052 (Damjana)   * mocis.pum@siol.net

Iščemo primerno (pritlično) stanovanje
za najem za Roka Rečnika Ravbarja
in njegovo psičko vodnico.

Pokličite na številki: 031 674 998 ali 041 506 729.

Matthaeus Cerdonis de Windischgretz – Matevž Cerdonis iz Slovenj Gradca 
je prvi dokumentiran tiskar iz slovenskih krajev.

CERDONIS, d. o. o., Stari trg 278, 2380 Slovenj Gradec
info@km-z.si   02 885 67 03   041 627 496   031 674 998   031 674 997

OD zASNOvE DO IzvEDBE   OD OBLIKOvANJA DO TISKA   OD vIzITKE DO KNJIGE

N A P OT E K  B R A LC E M :
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Ob robu obiska vlade RS na Ko-
roškem smo se pogovarjali z 

mag. Urošem Rožičem, državnim sekretar-
jem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, ki nam je podal vladno videnje 
gospodarske situacije na Koroškem. Nekaj 
več nam je povedal tudi o tretjem svežnju 
ukrepov, ki so jih pripravili v vladnih vrstah 
za oživitev nacionalnega in, v tem okviru, 
slovenjgraškega gospodarstva.

Mag. Rožič, v kakšni »kondiciji« je primerjalno 
gledano Koroška z drugimi slovenskimi regija-
mi in kako v tem kontekstu ocenjujete splošno 
gospodarsko sliko v MO Slovenj Gradec? 
Gospodarska slika v Koroški regiji, če jo 
opazujemo povsem statistično, ne odstopa 
od slovenskega povprečja ne v negativni ne 
v pozitivni smeri in to je tudi tisto, kar nas 
skrbi. V današnjih dneh morajo vse regije, ki 

imajo nek potencial in naboj, ki imajo neko 
pozitivno energijo v sebi, statistično izkazo-
vati boljše stanje od državnega povprečja.

Kar se tiče same MO Slovenj Gradec, je 
bila ta v zadnjem času seveda zelo hudo pri-
zadeta s stečaji, kar je gotovo slabo. Vendar 
pa nekako poskušamo spodbuditi okolje, da 
to sprejme kot nekakšen izziv. Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo je Ko-
roški regiji v preteklosti precej pomagalo z 
neposrednimi spodbudami, garancijskimi 
shemami itn., tudi preko skladov za regio-
nalni razvoj oz. kohezijskih skladov, tako da 
upamo, da bodo te stvari slejkoprej zaživele. 

Vsekakor pa vidimo za Koroško regijo dolo-
čene perspektive, npr. v nadaljnjem razvoju 
turizma, ki je danes podpovprečno razvit, saj 
ustvarja le 0,8 % vseh nočitev na ravni celotne 
države, kar je premalo. Vidimo tudi nadaljnje 
možnosti pri predelavi lesa, kar se nam prav 
tako zdi pomembno, in pa seveda pri razvoju 
informacijsko-komunikacijskih panog.

Ključno pa je naslednje: regija mora sama 
povedati, katere so njene razvojne prioritete, 
kakšne so njene razvojne možnosti, saj sama 
najbolje pozna svoj potencial in konkurenč-
ne prednosti, in država bo to seveda z vese-
ljem podprla. Država ne bo vsiljevala nekega 
razvojnega koncepta ne Koroški ne ostalim 
regijam, ampak bo vsak razvojni koncept, ki 
bo dobro oblikovan, z veseljem podprla z vse-
mi ukrepi, ki jih ima na voljo.

Odgovorili ste že na moje drugo vprašanje, ki 
se je dotikalo glavnih razvojnih izzivov v regi-
ji. Želel bi mogoče, da še nekoliko natančneje 
artikulirate osrednje poudarke, ki jih želi vla-
da RS s svojim obiskom podati slovenjgraške-
mu in širšemu koroškemu gospodarstvu.
Vsekakor se je vlada danes seznanila s sta-
njem na vseh področjih, ne samo na gospo-
darskem področju. V vsaki regiji, ki jo obi-
ščemo, želimo ugotoviti, kaj je vlada do sedaj 
storila za razvoj same regije, kateri ukrepi so 
bili uspešni, kateri ne in na katerih področjih 
mora država izboljšati svoje aktivnosti, da 
lahko regiji pomaga. 

To je torej svojevrsten »screening« za nazaj, 
potrebno pa je gledati tudi naprej in z lokalnim 
okoljem spregovoriti o tem, kje vidi svoje pre-
bojne možnosti, ter ga pri tem podpreti. Sam 
mislim, da je Koroška izredno lepa pokrajina, 
ki ima ogromen potencial, zato menim, da je 
potrebno ljudem predvsem vliti neko upanje in 
jim na tej poti pomagati.

Kakšni so konkretni ukrepi, ki ste jih pripravili 
v okviru tretjega svežnja ukrepov za spodbuja-
nje gospodarstva in ki bodo po vašem mnenju 
slovenjgraškim podjetnikom najbolj koristili? 
Tretji paket ukrepov, ki je bil sprejet prej-
šnji teden, vsebuje nekaj pomembnih pogla-
vij. Ključna je delovnopravna reforma, ki bo 
imela neposredne učinke na sama podjetja, 
saj bodo s kadrovskim menedžmentom lažje 
uspela prebroditi svoje krize. To seveda ne po-
meni nekega odpuščanja a priori, ampak lažje 
dogovarjanje z delavci o razvojnih perspekti-

vah v okolju, v katerem podjetje deluje. Tu je 
pokojninska reforma, ki je pomembna zlasti 
z javnofinančnega vidika; tu so seveda tudi 
nekateri drugi ukrepi, predvsem na podro-
čju trošarin, kjer se bodo pomembno znižale 
trošarine na energente. Dodatno bo poenosta-
vljen tudi davčni sistem v državi, predvsem za 
mikro in male podjetnike, ki bodo na ta način 
lažje ugotavljali svojo davčno osnovo. 

Skratka, gre za vrsto ukrepov, ki se doti-
kajo tudi kmetijstva, urejanja okolja itn., ka-
terih namen je izboljšati poslovno okolje na 
način, da bo gospodarjenje v njem enostav-
nejše, preglednejše in predvsem atraktivnej-
še, da se bodo ljudje lažje odločali biti pod-
jetniki. Tukaj bi želeli spodbuditi predvsem 
mlade, saj bodo lahko na ta način prevzeli 
odgovornost za svojo bodočnost.

Aljaž Kitak
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Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenj Gradec je ob svojem 40. jubi-

leju podelila jubilejni listini za 40 let uspe-
šnega dela Metki Šmon iz Podgorja in Pe-
tru Vrunču iz Slovenj Gradca. Podeljenih je 
bilo še 40 priznanj.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venj Gradec, nekoč poimenovana Obrtniška 
zadruga, je v septembru praznovala 40. oble-
tnico delovanja. Danes Območna zbornica 
združuje 570 obrtnikov, skupaj z zaposleni-
mi v Slovenj Gradcu pa šteje okrog 1300 lju-
di. Na slavju ob 40. obletnici je bilo prisotnih 
okrog 500 obrtnikov s svojimi družinskimi 

člani. Med njimi jih je kar 42 dobilo prizna-
nja za uspešno delovanje.

Jubilejno listino za 40 let uspešnega opra-
vljanja dejavnosti sta prejela gostinka Metka 
Šmon iz Vodriža, Podgorje pri Slovenj Grad-
cu, in urar Peter Vrunč iz Slovenj Gradca. 
Jubilejno listino za uspešnih 30 let so pode-
lili Francu Fišerju (avtoprevozništvo), Raj-
ku Hosnarju (postavljanje ostrešij), Zvonku 
Sajevcu (tiskarstvo), vsi trije so iz Slovenj 
Gradca, in Leopoldu Vocovniku (inštalacije 
za centralno ogrevanje) iz Mislinje.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venj Gradec je podelila še posebno priznanje za 
najhitreje rastoče podjetje Matjažu Dulerju iz 
Pameč – Duler, proizvodnja in trgovina, d. o. o.
36 uspešnih obrtnikov in podjetnikov je od 
svoje Območne zbornice prejelo priznanje 
tudi za 25 let opravljanja dejavnosti, 20 let 
opravljanja dejavnosti in 10 let opravljanja 
dejavnosti.

Posebno priznanje, Bronasti ključ 2012, s 
strani Obrtno-podjetniške zbornice Sloveni-
je so prejeli: Vasa Dražić, Vera Lavre, Darko 
Šrimpf, Andrej Breznik, Ivan Meh, Milan 

Linasi, Hrabroslav Perger. Območna obrtno-
-podjetniška zbornica Slovenj Gradec je pre-
jela Bronasti pečat 2012, ki ga je prevzel njen 
predsednik Ivan Meh. Pri tem je povedal: 
“Danes je 40. obletnica obstoja naše Obrtne 
zbornice. Prejemnika jubilejne listine za 40 
let opravljanja dejavnosti sta tudi zaslužna 
ustanovna člana te zbornice, mlajši pa bodo 
kmalu prišli za nami. Menim, da tudi taka 
priznanja, za 30, 25, 20 in 10 let, nekaj pome-
nijo, kajti tudi 10 ali 20 let delovanja v svojem 
poklicu je lepa doba. Vsem skupaj še enkrat 
čestitam! 

Vendar jutri ne bo lahek, kajti časi, ki pri-
hajajo oz. ki so, so zmeraj slabši. Edino složni, 
če bomo ostali organizacija, kot je zdaj, oziro-
ma v obliki, ki prihaja, bomo lahko suvereno 
nastopali nasproti tistim, ki nas bremenijo, 
predvsem po finančni plati. Če obrtnik ostane 

sam, ne more ničesar. Tisti, ki vedo, kaj pome-
ni sindikat v neki državni ustanovi, se zave-
dajo tudi, da smo tudi mi neke vrste sindikat.      
Kajti v Sloveniji je 52.000 obrtnikov, skupaj z 
našimi partnerji in otroki dosegamo številko 
250.000 ljudi, kar mislim, da je več kot polo-
vico bruto proračuna za našo državo. Zato 
vztrajam na tem, da ostanemo takšni, kot 
smo, seveda z majhnimi spremembami, ki so 
dobrodošle, ker se bomo morali bolj potruditi 
in se bodo stvari poenostavile.” 

Na slavnostni prireditvi 16. septembra v 
šotoru pred Upravno enoto v Slovenj Gradcu 
so se predstavile sekcije frizerjev, tekstilcev 
in kozmetičarjev pri Območni obrtniško-
-podjetniški zbornici Slovenj Gradec; nasto-
pil je tudi domači ansambel Napev.

Ajda Prislan

Priznanja ob 40. obletnici
Območna obrtniško-podjetniška zbornica Slovenj Gradec

Obrtniki praznujejo 40 let svoje zbornice.

Obtno-podjetniška zbornica Slovenije je 
Slovenjgradčanom podelila Bronaste ključe 2012.

Dobitniki jubilejnih listin

Regija mora sama povedati, 
katere so njene razvojne prioritete

Mag. Uroš Rožič, 
državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

»Država ne bo vsiljevala nekega ra-
zvojnega koncepta ne Koroški ne 
ostalim regijam, ampak bo vsak ra-
zvojni koncept, ki bo dobro obliko-
van, z veseljem podprla z vsemi ukre-
pi, ki jih ima na voljo.«

»Sam mislim, da je Koroška izredno 
lepa pokrajina, ki ima ogromen po-
tencial, zato menim, da je potrebno 
ljudem predvsem vliti neko upanje in 
jim na tej poti pomagati.«

»Tukaj [pri odločanju za podjetništvo; 
op. A. K.] bi želeli spodbuditi pred-
vsem mlade, saj bodo lahko na ta 
način prevzeli odgovornost za svojo 
bodočnost.«

Ekološki kotiček
1. november

MAMI, 
PRIŽGI SAMO ENO SVEČKO ...

... za grob in za bolj čisto in 
zdravo okolje.

Slovenija je trenutno kar na 2. mestu v 
Evropi glede masovnosti uporabe sveč. 



Glasnik, oktober 2012

Vox populi

KULT UR A16

Tretjakova afriška zbirka je 
del nastajajoče stalne raz-

stave Svet. Evropa. Mi., ki bo govorila o 
Slovenj Gradcu in Mislinjski dolini skozi 
različna zgodovinska obdobja. Družina 
pokojnega dr. Franca Tretjaka je muzeju 
poklonila še del družinske zbirke in tako 
dopolnila že obstoječo zbirko.  

Dr. Franc Tretjak je leta 1977 na otvoritvi 
svoje afriške zbirke v takratni Galeriji likov-
nih umetnosti v Slovenj Gradcu o Afriki in 
Afričanih med drugim spregovoril nasle-
dnje: »Tam živijo ljudje kot mi, le da so druge 
barve. Imajo svojo vero, ki je drugačna kot 
naša, imajo svojo kulturo, ki je drugačna kot 
naša; imajo svojo družbeno ureditev, ki je 
drugačna od naše; imajo svoj svetovni nazor, 
ki je drugačen kot naš. Ti ljudje želijo živeti 
v miru in svobodi. Želijo se razvijati – so za 
sodelovanje z drugimi narodi, vendar pod 
pogojem, da sami odločajo o svojem razvoju. 
Če spoznate in priznate to resnico, potem od-
pade vsako nezaupanje in postanete prijatelji 
med prijatelji. Zato so spominki, ki smo jih 
nabirali in nabrali med temi ljudmi, spona 
prijateljstva. Želimo, da bi to svojstveno da-
rilo ohranili tudi v bodoče in da bi bila ta 
zbirka, če že ne most, pa vsaj brv med prija-
telji, ki želijo živeti v miru in svobodi.«

Ko smo v Koroškem pokrajinskem muzeju 
leta 2010 prevzeli skrb nad to zbirko, smo se 
odločili, da nadaljujemo in ohranjamo to po-

slanstvo. Novo razstavo oziroma postavitev 
zbirke smo poimenovali Brv med prijatelji. 
Tretjakovo afriško zbirko (TAZ) smo vsebin-
sko vključili kot del postopno nastajajoče bo-
doče stalne razstave z naslovom Svet. Evropa. 
Mi., ki bo govorila o Slovenj Gradcu in Mislinj-
ski dolini skozi različna zgodovinska obdobja. 

Projekt nove stalne postavitve TAZ smo 
vključili tudi v okvir muzejskih prezentacij 
Evropske prestolnice kulture Maribor 2012 
in partnerskega mesta Slovenj Gradec. 

Darilo ministra iz Gvineje
Prvo zgodbo v nizu zgodb, povzetih iz TAZ, 
smo poimenovali Darilo ministra iz Gvine-
je in jo v prostorih Koroškega pokrajinskega 
muzeja za obiskovalce odprli 18. maja 2012. 
V razstavo nas v uvodu popelje kratek film, 
kjer nam skozi izseke radijskega intervjuja 
iz leta 1987 in fotografije o svojem srečanju z 
domačini pripoveduje sam dr. Franc Tretjak. 
Za glasbeno podlago tega kratkega filma je 
poskrbel Vid Jamnik na balafonu − afriškem 
inštrumentu, ki je del zbirke.

Postavitev zbirke smo si zamislili kot fo-
tografski album, kjer fotografije za začetek 
govorijo o Tretjakovih stikih z domačini, z 
dodajanjem novih zgodb pa bomo z izbrani-
mi fotografijami dopolnjevali razstavo. Prav 
tako smo na ogled postavili zbirateljev naj-
ljubši predmet, ki nam pripoveduje osupljivo 
zgodbo njegovega darovalca. 

Del stalne postavitve je posvečen 
samemu donatorju te zbirke 
dr. Francu Tretjaku.
Dr. Franc Tretjak je kot strokovnjak za gospo-
darstvo pri Organizaciji združenih narodov 
na afriškem kontinentu preživel 18 let svoje-
ga življenja. Velik del te poti ga je spremljala 
družina, ki je prav tako tesno povezana s to 
zbirko. Njegova zanimiva življenjska zgodba 
nas je navdihnila, da smo ob tej priložnosti v 
knjižni obliki izdali Tretjakov avtobiografski 
zapis Iz črne kuhinje na luno.

Vsebino aktualne razstave z izbranim pred-
metom želimo nadgraditi in v muzejsko do-
gajanje aktivno vključevati tudi publiko. Pri-
pravljamo dogodek z naslovom Moj najljubši 
predmet. Tako tudi preko te objave vabimo k 
sodelovanju vse zainteresirane posameznike, 
da v muzej prinesete predmete, ki so vam ljubi 
zaradi zgodb in bi jih bili pripravljeni deliti z 
nami. Predmeti sami materialno morda ni-
majo posebne vrednosti − imajo pa zgodbo, 
ki je vredna, da jo poveste. V mesecu oktobru 
bomo vaše predmete in vaše zgodbe predsta-
vili na razstavi ob boku TAZ in razmišljali 
tudi o tem, kaj predmetom določa vrednost. 

Afriška domača in umetnostna obrt
Postavitev TAZ smo želeli aktualizirali in 
vzpostaviti dialog s takratno postavitvijo 
razstave Evropska domača in umetnostna 
obrt v Koroški galeriji likovnih umetnosti. 
Zato smo v prostorih bivših mestnih zaporov 
na ogled postavili predmete iz zbirke in ta 
del razstave poimenovali Afriška domača in 
umetnostna obrt. Na ogled je večji del zbirke, 
ki predstavlja pester izbor predmetov − od 
obrednih mask ter drugih skulptur in okra-
snih kipcev, spominskih stolov, instrumen-
tov, nakita, do predmetov za vsakdanjo rabo. 
Tretjak je dejal, da je »bistvo te zbirke v tem, 
da prikazuje celovito sposobnost ljudi za iz-
delavo predmetov, ki služijo za vsakodnevno 
rabo in njihove kulturne potrebe«. Zbirko je 
tako poimenoval kar Afriški vsakdan. Zasto-
pani so različni materiali, kot so les, kerami-
ka, kamen, kost, blago itd. V zbirki je največ 
lesenih predmetov. 

Predmete je dr. Tretjak večinoma dobil v 
dar od domačinov, prijateljev, ki jih je s svojo 
družino spoznaval v različnih afriških drža-
vah. Vsak predmet nosi svojo zgodbo − zgod-
bo izdelovalca, zgodbo kulturnega okolja in 
tradicije, iz katere izhaja, ter zgodbo »zbirate-
lja« dr. Franca Tretjaka in njegove družine, ki 
so te predmete dobivali v različnih okolišči-
nah. Povezani so s spomini na določene osebe, 
kraje in dogodke. Predstavljajo materialno vez 
s časom, preživetim na afriški celini. Lahko bi 
tudi rekli, da predstavljajo brv med prijatelji.

Po ponovni predstavitvi zbirke in izdaji 
spominov dr. Franca Tretjaka Iz črne kuhi-
nje na luno sta se njegova otroka dr. Ana Tre-
tjak in dr. Žiga Tretjak odločila, da tudi tisti 
del zbirke, ki je še ostal pri družini, podarita 
in tako dopolnita že obstoječo TAZ v muze-
ju. Tako se je v juniju 2012 zbirka, ki je obse-
gala okoli 400 predmetov, nekaj literature o 
Afriki, filmski trak in magnetofonski zapis, 
zemljevide in razglednice ter obsežno foto-
grafsko gradivo, povečala še za nekaj več kot 
200 predmetov ter izjemno bogato fotograf-
sko in filmsko gradivo. Med drugim je zbirko 
dopolnilo kar nekaj izjemnih primerov no-
moli kipcev iz Gvineje ter beninske plasti-
ke iz Nigerije. Ob vsem tem se kaže še večja 
potreba in želja po primernem prostoru, kje 
bi lahko zbirko v celoti dostojno predstavili, 
predvsem pa zato, ker gre za pomembnejšo 
zbirko afriške kulture pri nas − poleg Foitove 
zbirke v Muzeju Velenje in afriške zbirke, ki 
jo hranijo v Slovenskem etnografskem mu-
zeju. Zbirka pa je zanimiva tudi širše, saj so 
bili predmeti v njej pridobljeni v obdobju, ko 
je bila nekdanja SFR Jugoslavija vodilna v gi-
banju neuvrščenih in je gojila dobre odnose z 
afriškimi državami. 

Ana Haberman
 za Koroški pokrajinski muzej 

Tretjakova afriška zbirka, 
brv med prijatelji 

Simon Večko 
(29 let, delavec, Slovenj 
Gradec)
Udeležil se nisem še nobe-
nega dogodka, ker ni bilo 
časa, drugače pa imam de-
finitivno namen. Gledano s 
kulturne plati se mi zdi EPK 
dobrodošel, saj predstavlja 
promocijo za Slovenj Gra-
dec, ljudem pa daje tudi priložnost za druženje.

Vesna Blaznik 
(38 let, komercialistka, Slovenj Gradec)
Nekaterih dogodkov sem se udeležila, na žalost ne 
toliko, kot bi si želela. Krasno bi bilo, če bi se tudi 
preostanek leta dogajalo toliko, kot se je skozi po-

letje; največ dogodkov sem 
namreč obiskala v okviru 
Slovenjegraškega poletja, 
ki mi je bilo zelo všeč. Bila 
bi sicer vesela, če bi se več 
dogajalo tudi za manjše 
otroke in bi bili koncerti 
morda ob malo zgodnejših 
urah, čeprav se zavedam, 
da to tudi ni vedno najbolj 
primerno. Sicer pa je bilo vse skupaj luštno, meni 
je bilo zares zelo všeč.

Peter Uranc 
(44 let, gostinec, Slovenj Gradec)
Nam gostincem je EPK zelo všeč (smeh). Pro-
met ob večerih se nam je namreč povečal za 

kakih 50 %, veliko se 
dogaja. Super ideja je, da 
se je dogajanje prestavi-
lo na Trg svobode, saj je 
bilo prej vse skupaj malo 
odročno, izgledalo je tudi 
malo preveč elitistično. 
Sedaj pa se lahko tukaj 
ustavi vsak mimoidoči, 
tudi če prej ni vedel, da 
EPK sploh obstaja, ker so bili dogodki izven 
mesta. Kot občan zelo pozdravljam take stvari!

Ivan Uršnik 
(51 let, snemalec/montažer, Podgorje)
Slovenj Gradec je od EPK pridobil lepe stari v ar-
hitekturi, pri čemer imam v mislih obnovo Glas-

Koroški pokrajinski muzej

Povabilo

Vabimo vas, da v oktobru 2012 sodelujete 
z nami in prinesete v muzej predmet, ki je 
vam najljubši, morda poseben ali pa nosi 
zgodbo, ki vas navdušuje.

S pomočjo vaših predmetov bomo pripravili 
razstavo, s katero želimo vzpostavili dialog 
s Tretjakovo zgodbo o njemu najljubšem 
predmetu − Darilo ministra iz Gvineje. 

Pridite in na zabaven način odkrivajte delo 
v muzeju.

Naključne mimoidoče na slovenje-
graških ulicah smo povpraša-

li, kako ocenjujejo izvedbo projekta 
Evropske prestolnice kulture (EPK) 
2012 v Slovenj Gradcu. Zanimalo nas 
je tudi, ali so se udeležili katerega od 
dogodkov in kakšni so bili njihovi vti-
si. Objavljamo nekaj izjav.

Evropska 
prestolnica 
kulture



Glasnik, oktober 2012 PR O F IL 17

Župnik Peter Leskovar

Ko govorimo o Slovenj Grad-
cu in njegovih prebivalcih, 

zagotovo ne moremo zaobiti ljudi in njiho-
vih poslanstev ter poklicev, ki zahtevajo še 
dodatno predanost. Med takšne sodi du-
hovniški poklic, ki mu je s svojo plemenito 
osebnostjo dal poseben pečat Peter Lesko-
var. Zaradi premestitve se je zadnji dan v le-
tošnjem juliju poslovil od svojih župljanov, 
vseh, ki radi prihajajo v prelepo svetišče sv. 
Elizabete, in tudi drugih Slovenjgradčanov. 

V mesto glasnik miru je prišel pred osemnaj-
stimi leti in s svojo dejavnostjo, predvsem pa 
srčnostjo pristavil svoj biser v mozaik žlah-
tnosti družbenega dogajanja v mestu. Čeprav 
se je preselil drugam, prijateljstvo in poveza-
nost ostane na veke. Zdaj službuje v župnijah 
sv. Egidija v Zrečah in sv. Lovrenca v Stra-
nicah. 

Prihaja iz Slovenskih Konjic, kjer je odra-
ščal v šestčlanski kmečki družini z bratom in 
dvema sestrama. Leta 1987 je bil posvečen v 
duhovnika, nato je sedem let opravljal služ-
bo kaplana v Stolni cerkvi v Mariboru, leta 
1994 pa je prevzel službo župnika v Slovenj 
Gradcu. 29. julija letos je imel v Slovenj Grad-
cu svojo srebrno mašo za 25 let duhovništva.  

 
Enkrat ste mi rekli, da ste bili najprej pastir.
Kakšno je bilo vaše otroštvo?  

Doma smo imeli kmetijo in treba je bilo pre-
živeti. Vsi smo morali poprijeti za delo. Mene 
je kot otroka doletela čast biti pastir, na kar 
sem zelo ponosen. Bili sta dve vrsti paše. 
Okoli hiše je bilo malo težje, ker so bile zra-
ven jabolka, detelja, korenje in druge za kra-
ve izjemne dobrote. Tu sem nabiral kondicijo 
in se s tem reševal hiperaktivnosti. Ni boljših 
»tablet« za to. Na malo bolj oddaljenem pa-
šniku pa ni bilo možnosti, da bi si krave še 
kaj drugega želele, in tam je bil pastirski del 
mojega življenja veliko veselje, brezskrbnost. 
Imel sem čas za knjige, prebiral sem obvezno 
domače branje in imel živ stik z naravo, bil 
sem sredi živine, s katero sem navezal zelo 
prisrčen odnos. Pastirstvo mi je podarilo lep 
odnos do trave, rastlin, sonca in dežja ... Do-
bil sem globlji odnos do življenja. Zato sem 
za pastirsko obdobje izredno hvaležen, ker 
mi je pomagalo odkriti in umestiti moje ži-
vljenje v širšo zgodbo ljubezni, pomagalo mi 
je najti globine in širše razsežnosti življenja.  

Imel sem lepo otroštvo. Doma smo se 
razumeli, zaradi težkih časov smo bili drug 
drugemu blizu in si pomagali. To me je nago-
varjalo že takrat in mi tudi danes v življenju 
veliko pomeni.

 
Enkrat ste nekje zapisali: Priznam, da sem 
za izzive tega sveta zelo dojemljiv. Kakšne so 
bile vaše skušnjave? 
Ni človeka, ki skušnjav ne bi imel. Menim, 
da je to dobro, ker s tem piliš svoj značaj, 
izostriš svoje čute za življenje, odločitve, za 
srečo, dobroto, ljubezen, za odnos. Koliko-
krat sem čutil, kako je Bog blizu, da v dolo-
čenih zelo težkih skušnjavah ohraniš zdra-
vo pamet in se prav odločiš. To je milost. 
In kolikor je skušnjava kruta, ker te vrže 
iz tečajev, te po drugi strani še bolj močno 
umesti v to, da si, kar si.

 
Po četrt stoletja duhovništva vas lahko 
vprašam, kaj vam pomeni zakrament ma-
šniškega posvečenja?    
Tisto, kar je v svojem bistvu: obdarjenost. 
Biti duhovnik pomeni biti obdarjen z njim, 
ki je Veliki Duhovnik, Jezus Kristus. Ta mi-
selna zveza zveni precej abstraktno, ampak 
v ozadju je tisto, kar mi omogoča, da sem, in 
to z veseljem, duhovnik. Biti obdarjen z mi-
lostjo, z darovi odrešenja in na nek način biti 
posredovalec vsega tega, je izjemna obdarje-
nost, ki je verjetno ne bom nikoli do konca 
razumel, doumel, a vendarle morem znotraj 
te doživeti mnogo lepega, posebej v srečeva-
nju z ljudmi. Ker ne gre za neko stvar, ki ti 

je dana, da jo daš v sef in jo hraniš, ampak 
gre za nenehen dialog, srečanja z ljudmi, in 
tu človek vidi, da je odnos mašniškega posve-
čenja odnos ljubezni.   

 
Kako je bilo v Slovenj Gradcu? 
Nepozabno. Ko sem leta 1994 prišel pred 
prostore župnišča v okolici cerkve v starem 
mestnem jedru, si nisem predstavljal, da bom 
tukaj deležen toliko lepega in dobrega. Goto-
vo so poseben čar pridali obiski v bolnišni-
ci, srečanja z bolniki, srečevanja z otroki pri 
verouku, z mladimi, odgovornimi za blaginjo 
mesta, pa srečevanja pri podeljevanju zakra-
mentov. Bogu sem neskončno hvaležen za teh 
nepozabnih 18 let.  

Kakorkoli obračam dogodke … bilo je 
enostavno očarljivo. Nikoli ne bom mogel 
povrniti vsega dobrega g. Gustiju, ključarjem, 
članom župnijskega pastoralnega sveta, pev-
cem, izrednima delivcema svetega obhajila, 
ministrantom, članom Karitasa, čistilcem in 
krasilcem cerkve, mladim, skavtom, gospo-
dinjama –blagopokojni Polonci in Mariji, ki 
je zaradi bolezni v Domu svete Eme, moliv-
cem, bolnikom, tudi brezdomcem … romar-
jem, turistom … in nenazadnje naključnim 
ljudem. Pika na i je bilo praznovanje srebrne 
maše in slovo v torek, 31. julija. Ob tem osta-
neš brez besed. Bogu hvala in vsem vam … 
Vedno bom rad prišel nazaj. 

Vsak dan ste se dnevno srečevali z bolezni-
jo in s stiskami, saj ste bili tudi bolnišnični 
duhovnik. Kaj lahko duhovnik prinese bol-
nemu človeku? 
Verjemite, da ob bolniku več prejmeš, kot 
daješ. Človek se v času bolezni stisne vase in 
v tem dogajanju odkrije globino in zaklad 
svojega bivanja. In tam, na bolniški postelji, 
je možnost tega podarjanja ljubezni izredno 
neposredna. Če v času, ko nismo bolni, lah-
ko malo igramo, smo manipulatorji, dvolič-
neži, te v bolnišnici ponavadi tudi bolezen 
stisne ob zid in se pokaže prava in zelo lepa 
podoba življenja. Spomin na srečanja z bol-
niki mi je zelo drag in še enkrat izrekam 
zahvalo bolnikom in bolniškemu osebju z 
direktorjem na čelu, saj so s svojim delom 
pomagali, da se je marsikatera težka zgodba 
prelepo rešila. Vsem lepa hvala, da sem smel 
biti del te zgodbe.

Prizorišče prireditev Slovenjegraško poletje 
2012 je bilo predvsem z večernim dogaja-
njem na trgu neposredno pred cerkvijo sv. 
Elizabete in župniščem. Kaj pravite o tem, 

da je bilo prizorišče ravno tam, in o dogaja-
nju Slovenjgraško poletje 2012 nasploh? 
V času, ko so se začeli pripravljati na revita-
lizacijo in prenovo starega mestnega jedra, 
sem si nadvse želel, da bi tukaj naredili en 
»mali« amfiteater. Če kaj pogrešam v tej pre-
novi, je ravno to, saj amfiteater kot naravna 
kulisa omogoča, da se zelo neposredno od-
vija zgodba srečevanj, dialoga, komunikacije. 
S tem »prostor« omogoča, da je človek toliko 
lažje to, kar najlepšega nosi v sebi, da je bitje 
dialoga, odnosa.  

Zdaj je, kar je. Osebno mislim, da ni 
slabo. Če bi kaj naredil po svojem lastnem 
okusu, bi osrednje prizorišče postavil pred 
Galerijo oziroma Muzej. Tam bi bilo name-
sto znamenitega Venetskega konja dobro 
narediti nekakšen »Hyde park« v Slovenj 
Gradcu. Tam je namreč idealno mesto, ker 
se združujeta horizontalna in vertikalna 
dimenzija mesta. Božji vidik oziroma raz-
sežnost iz obeh cerkev in z leve in desne na 
Glavnem trgu dimenzija človeškega odnosa, 
popotovanja – iskanja. Mogoče pa se kdaj 
zgodi. Pa stalna postavitev »odra« bi poce-
nila vsakoletno dogajanje.  

Prireditve so kvalitetne, zanimive. Mogo-
če tudi zato, ker sem večino dogajanja lahko 
spremljal z okna iz župnijske pisarne. Zani-
mivo mi je gledati te ljudi iz malo drugačne-
ga profila. Dobro je, da so te prireditve, saj 
zbirajo in povezujejo. Najbolj pa nagovarjajo 
domači izvajalci. Čestitke g. Benjaminu in 
ekipi za trud.

Ajda Prislan 

Slovenj Gradec imam v lepem spominu

bene šole Huga Wolfa 
in Glavnega trga; to je 
to, kar nam bo od EPK 
gotovo ostalo. Priredi-
tve so bile sicer dobre, 
vendar je moje osebno 
mnenje, da so bile pre-
zahtevne za slovenj-
graško občinstvo. To 
utemeljujem predvsem 
s slabo udeležbo. Videli smo namreč skupine 
svetovnega ranga, vendar na njih ni bilo toli-
ko ljudi, kot bi si zaslužile. To pomeni, da je pri 
samem izboru s strani organizatorjev resnično 
prevladal visok nivo, občinstvo pa izvajalcev 
žal ni poznalo. Ne morem reči, da je bila to 
napaka, a se mi zdi škoda, da take kvalitete ni 

uspelo konzumirati ve-
čjemu krogu ljudi.

Janko Gorinšek 
(51 let, brezposeln, 
Slovenj Gradec)
EPK se mi zdi zelo v 
redu. Udeležil sem se ve-
čine dogodkov in zdelo 
se mi je, da se za vse sta-
rostne skupine najde nekaj. Mogoče so nekatere 
vsebine manjkale, zlasti vsakdanji klasični jazz, 
ki bi ga bilo na ta način lažje približati povpreč-
nemu občanu Slovenj Gradca. Manjkalo je tudi 
bolj interaktivnih vsebin za otroke, torej pred-
stav, v katerih otroci sodelujejo bolj neposredno. 
Fenomenalna je bila predstava o dinozavrih. 

Irena Oder 
(58 let, upokojenka, 
Slovenj Gradec)
Na vseh dogodkih sicer 
nisem bila prisotna, po-
gosto tudi zaradi vreme-
na, če je bilo to bolj slabo. 
Sicer pa mi je bilo vse 
skupaj zelo všeč, krasno 
pripravljeno. Udeležili 
smo se določenih koncertov, ki so bili meni in 
moji družini resnično izjemno všeč. Pravza-
prav na celotno zadevo nimam prav nobenih 
pripomb.

Marinka Lampreht 
(66 let, upokojenka, Slovenj Gradec)
V kolikor mi je čas dopuščal in sem bila doma, 

sem poskušala ujeti kar 
nekaj dobrih trenutkov 
– bilo jih je veliko. Za 
mnoge mi je žal, da sem 
jih izpustila, ampak saj 
veste, ko si doma, pač 
greš, včasih si pa tudi 
malo len in ne greš. Vse-
kakor mislim, da je leto-
šnja ponudba izjemna. 
Mogoče me malo motijo pozne ure, vendar 
vem, da na tem področju stvari pač potekajo 
tako. Prireditve so kvalitetne, mogoče včasih 
premalo obiskane, ampak nazadnje, ko sem 
bila na dveh artistih, ki sta bila res vredna ogle-
da, je to znala nagraditi tudi publika. Mislim, 
da sta dobila pravi vtis o Slovenj Gradcu. (AK)
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Bernekerjeva pot za pohodni-
ke, kolesarje ali konjenike je 

kiparju v spomin. 

Beseda o častitljivem Legenčanu 
4. oktobra 1874 se je na obronkih pohorskega 

gozda pod Malo Kopo rodil kipar Franc Ber-
neker, nezakonski sin Marije Berneker. Na tej 
kmetiji je preživljal svoja zgodnja leta skupaj 
s starimi starši, po njihovi smrti pa se je pre-
selil k materi v Stari trg. Po končani osnovni 
šoli v Slovenj Gradcu je pričel nabirati znanje 

in izkušnje s področja kiparstva v obrtniški 
delavnici pri mojstru Ignaciju Oblaku. Delo 
je opravljal zagnano in z veseljem, kaj kmalu 
pa je pokazal tudi svojo umetniško nadarje-
nost. Po štirih letih je zapustil delavnico in se 
vpisal na Akademijo za umetnost na Dunaju 
ter jo kljub socialni stiski in revščini, ki sta ga 
spremljali vse življenje, uspešno končal. Franc 
Berneker je prvi slovenski kipar moderne in 
eden najpomembnejših slovenskih kiparjev 
impresionistov. Pomembna dela so portreti in 
javni spomeniki, ki krasijo številna mesta, kot 
so Bled, Maribor, Celje, Kranj. Njegove stva-
ritve hranita Koroška galerija likovnih ume-
tnosti v Slovenj Gradcu in Narodna galerija v 
Ljubljani. Umrl je 16. maja 1932 v Ljubljani in 
tako svoje življenje končal bolan in v revščini. 

Ponosni smo lahko, da je takšen umetnik, 
kot je bil Franc Berneker, naš rojak, domačin, 
pohorski človek. V spomin nanj smo na Le-
gnu uredili Bernekerjevo pot. 

Turistično društvo Legen vsako tretjo 
majsko soboto priredi pohod po 
Bernekerjevi poti.

Ta je vsako leto dobro obiskana in tudi letos je 
bilo tako. K temu je pripomoglo lepo vreme, 
dobre volje pa tudi ni manjkalo. Letošnjega 
pohoda se je udeležilo okoli 80 pohodnikov, 
ki so prišli od blizu in daleč. Pridružili so se 
nam tudi pohodniki iz Šenčurja pri Kranju, 
kar cel avtobus jih je bilo, prav tako pa niso 
manjkali konjeniki iz Cross country cluba 
Legen. Pot je namreč primerna za pohodni-
ke, kolesarje in tudi konjenike, da pa

 
se ne 

izgubite, je vse skupaj dobro označeno. Po-
skrbljeno je tudi za vodnike. 

Pešpot, ki je dolga 7,5 km, se začne pri 
kmetiji Plesnik-Rotovnik, kjer nas vedno 
prijazno sprejmejo in pogostijo, potem pa 
se nadaljuje do cerkve sv. Barbare, zavetni-
ce rudarjev, in do ključne točke poti, kjer je 
nekdaj stala Bernekerjeva domačija. Mimo 
gostoljubnih kmetij Golob, Krenkar in Klevž 
pa nas pot pripelje nazaj do izhodišča. 

Ob letošnji 80-letnici smrti Franca Ber-
nekerja smo pri Turističnem društvu Legen 
izdali tudi priponko z motivom kiparja, ki jo 
je dobil vsak udeleženec pohoda, še naprej pa 
se bomo trudili za promocijo in dober obisk 
te pohodniške poti, za katero skrbijo in jo 
urejajo naši člani.

Tudi sicer smo pri našem društvu aktiv-
ni in skozi celo leto organiziramo prireditve, 
pohode, srečanja in druženja, skratka, skrbi-
mo, da se daleč naokoli vidi in sliši o lepotah 
Legna in okolice. Seveda pa si želimo in vas 
vabimo, da bi si kdaj tudi vzeli čas za obisk 
našega lepega kraja pod Pohorjem.

TD Legen
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11. pohod po 
Gozdni učni poti Plešivec

Turistično društvo Legen

80-letnica smrti 
kiparja Franca Bernekerja

Gozdna učna pot Plešivec je bila lani iz-
brana za najlepšo in najbolj urejeno po-

hodniško pot na Koroškem.

Prvo soboto v mesecu septembru sta Turi-
stično društvo Slovenj Gradec in Zavod za 
gozdove, Krajevna enota Slovenj Gradec 
pripravila že 11. pohod po Gozdni učni poti 
(GUP) Plešivec. Žal nam je tokrat močno 
zagodlo vreme, tako da je bila tudi udeležba 
bolj skromna. Kljub slabemu vremenu smo 
se pod dežniki odpravili na pot po sote-
ski Kaštel do mlina, kjer sta nas pričakala 
mlinar Zdravko Jelen in Vinko Klančnik, 
tajnik Turističnega društva Slovenj Gra-
dec. Po domači, zelo okusni malici, ki jo je 
pripravila Ekološka kmetija Rone, smo bili 
vsi pohodniki enotnega mnenja, da je tudi v 
tako deževnem vremenu pot po soteski zelo 
zanimiva in da smo preživeli prijeten deže-
ven dopoldan. Po krajšem druženju je nekaj 
pohodnikov nadaljevalo pot proti Vernerci, 

ostali pa so odšli nazaj proti Suhodolniku.
Pot po GUP Plešivec, ki je bila v lanskem 

letu s strani Turistične zveze Slovenije izbra-
na za najlepšo in najbolj urejeno pohodni-
ško pot na Koroškem, smo v letošnjem letu 
opremili še s prevodi besedila v tuje jezike, 
tako da lahko osnovne podatke o poti razu-
mejo tudi tuji pohodniki. Prav tako smo ce-
lotno pot opremili s kar štirinajstimi novimi 
klopmi. Verjamemo, da bodo obiskovalci to 
opremo z zadovoljstvom uporabljali. Pri iz-
delavi in postavitvi klopi smo ponovno zdru-
žili moči in sredstva: Turistično društvo Slo-
venj Gradec, Mestna občina Slovenj Gradec, 
Zavod za gozdove, Krajevna enota Slovenj 
Gradec, Gozdno gospodarstvo Slovenj Gra-
dec ter mentorji in dijaki Srednje gostinsko 
turistične in lesarske šole Slovenj Gradec. Za 
sodelovanje se vsem najlepše zahvaljujem.

Peter Cesar,
predsednik Turističnega društva Slovenj Gradec

Berneker je bil prvi med slovenskimi ki-
parji, ki je, za razliko od slikarskih to-
varišev, krenil v »moderno« smer, a se je 
odrekel naravoslovnemu impresionizmu. 
Njegov umetniški namen je »mrtvi mate-
rial oživiti, tako da postane življenje, ka-
kor ga vidim«. 

(Vir: Slovenski biografski leksikon na 
spletni strani http://nl.ijs.si:8080/fedora/
get/sbl:0117/VIEW/)

T uristično društvo Slovenj Gradec je v 
soboto, 15. 9. 2012, predalo v uporabo 

prvi del urejenih poti po gozdovih Dobra-
ve. V lepem popoldnevu se je kljub števil-
nim dogodkom v mestu zbralo veliko šte-
vilo pohodnikov in ljubiteljev narave, ki so 
novo pridobitev z navdušenjem sprejeli.  

Dobrava je kot primestni in rekreacijski gozd 
vsekakor zanimiva lokacija predvsem za pre-
bivalce južnega dela mesta. Že do sedaj smo v 
teh gozdovih srečevali številne pohodnike in 
rekreativce, nekateri občani pa si v Dobravo 
niso upali prav zaradi neoznačenih poti, saj 
so se bali, da bi lahko zašli.

Urediti nameravamo celoten predel Do-
brave od toplarne in kmetije Fišer nad Pod-
gorsko cesto do kmetije Repnik oziroma do 
povezovalne ceste Podgorje–Podhomec. V 
nadaljevanju načrtujemo tudi povezavo z le-
tališčem in v prihodnosti nastajajočimi ter-
mami v Mislinjski Dobravi.

Že pred dvema letoma smo pričeli z na-
sutjem blatnih delov obstoječih poti ter tako 
zagotovili prehodnost v vsakem vremenu. V 
letošnjem letu smo z belo-rumenimi mar-
kacijami opremili tri vzporedne poti proti 
kmetiji Repnik, poti smo opremili s številni-
mi klopmi, uredili pa smo tudi do sedaj za-
nemarjeno površino ob robu gozda pri kme-
tiji Fišer. Odstraniti je bilo potrebno ostanke 

gradbenega materiala, smeti, grmovje, po-
ravnati zemljišče, zasejali smo travo in posa-
dili več dreves nekaterih redkih rodovitnih 
vrst ter tako naredili površino prijazno oko-
liškim prebivalcem in vsem ostalim obisko-
valcem gozdov Dobrave. 

V jeseni nameravamo posaditi tudi ne-
kaj dreves sadnega drevja in obiskovalcem 
ponuditi možnost, da si ob poti postržejo s 
sveže obranim sadjem, prav tako pa želimo 
povečati pestrost gozdnega roba in izboljšati 
prehranske pogoje za prostoživeče živali. 

V nadaljevanju nameravamo v sodelova-
nju s Turističnim društvom Šmartno in v 
soglasju z lastniki gozdov pot razširiti še na 
predel Vaške skupnosti Šmartno, do kmetij 
Danjel in Župjenk ter na Homec. Prostor pri 
vodni vrtini, kjer je danes še deponija raz-
ličnega materiala, nameravamo urediti kot 
manjše počivališče, posaditi drevje, postaviti 
klopi in urediti tudi igrišče za najmlajše.  

Tako kot že pri številnih projektih Turistič-
nega društva v preteklih letih smo tudi tokrat te-
sno sodelovali z Zavodom za gozdove Slovenije, 
Krajevna enoto Slovenj Gradec, Mestno občino 
Slovenj Gradec, s Komunalnim podjetjem Slo-
venj Gradec, z Gozdnim gospodarstvom Slovenj 
Gradec ter mentorji in dijaki Gostinsko turistič-
ne in lesarske šole.

Projekt Dobrava je le eden od številnih pro-
jektov Turističnega društva Slovenj Gradec, s 
katerimi skrbimo za dvig kvalitete življenja v 
kraju, zdravo preživljanje prostega časa obča-
nov in dodatno pestrost turistične ponudbe 
kraja. Poti so zaradi bližine mesta in nezah-
tevnega terena primerne za vse generacije, 
prav tako pa so gozdovi Dobrave najhitreje 
dostopni šolski mladini in tako imajo učenci 
in dijaki možnost imeti v neposredni okolici 
šole tudi določene učne ure v naravi.

Peter Cesar

Odprtje prvega 
dela poti po Dobravi
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Meškova pot je krožna temat-
ska pohodna pot v spomin 

na župnika in pisatelja Franca Ksaverja 
Meška, ki je svojo duhovniško službo opra-
vljal na Selah pod Uršljo goro. Ima dobrih 
14 km in je peš prehodna v petih urah. Zač-
ne in konča se pri cerkvi sv. Roka na Selah 
(v bližini Meškove spominske sobe), poteka 
pa po pobočjih dveh hribovskih vasi − Sel 
in Vrh, kjer je duhovnik in pisatelj preživel 
večji del svojega življenja, od leta 1921 do 
januarja 1964, ko je tam tudi legel k zadnje-
mu počitku. Pozabi časa je iztrgal marsika-
teri tamkajšnji dogodek in ga zapisal v svo-
jih literarnih delih. 

Meškovo pot so uredili domačini v spomin na 
stezice, ki jih je Meško vsakodnevno prehodil. 
Če je bilo treba, se je v hudi poletni vročini 
podal na dolgo pot od sv. Roka do sv. Neže, da 
bi izprosil dežja za žejne polja in travnike. Na 

svojih romanjih je običajno hodil po takih po-
teh, da je lahko obiskal čimveč domačij. Vrhe 
so obrnjene bolj proti soncu in sneg tu veliko 
prej skopni kot na gornjih Selah; so pa zato bolj 
podvržene poletni pripeki in suši. Domačini so 
Meška pogosto vabili k sv. Neži, da je bral mašo 
s priprošnjo za dež ter tako omilil slabo letino, 
ki se je kazala. 

Na tej poti se pohodniku večino časa kaže 
mlada Uršlja gora, na drugi strani pa se bo-
hoti staro gorovje Pohorje. Vodi po travnikih 
in gozdovih mimo kapelic, mogočnih dreves, 
kmetij in kašt vse bližje, če upoštevamo smer 
toka reke Mislinje, zadnji točki Mislinjske doli-
ne. Tam v globači leži cerkev sv. Neže na Vrhah, 
katere zavetnica je simbol deviške čistosti. Ta 
cerkev je posebna že zato, ker je v kotanji, kr-
ščanske sakralne objekte pa je ponavadi videti 
na razglednih točkah ali vrhovih hribov. 

Ne samo s polnimi pljuči zaužiti 
naravo, ustaviti se je moč tudi na 
zanimivih kulturno-zgodovinskih 
mestih in kmetijah. 
Pri marsikateri kapelici, ki jo boste srečali ob 
poti, je Meško rad posedel. Vsaka ima še danes 
svojega lastnika, ki jo redno vzdržuje in še zlasti 
na dan sv. Roka v mesecu avgustu lepo okrasi s 
preprostimi travniškimi in vrtnimi rožami. 

Popotnik se lahko ustavi in okrepča na kme-
tiji Breznik − v poletni vročini v prijetni senci 
vrtne ute “somer friš”, kot jo imenuje gospodar, 
pozimi pa v topli sobi domačije. Če boste z go-
spodarjem še nazdravili s šilcem žganega ali z 
jabolčnim moštom, vam bo rad povedal kaj več 
o Mešku in njegovem druženju s krajani.

Samčeva kašta je ena redkih, ki so se na 

Selah še ohranile. V preteklosti so ljudje v teh 
stavbah hranili žito, suho sadje in orehe, pod 
stropom pa je visel kakšen kos suhega mesa ali 
klobase za priboljšek. 

Nato pridemo na Sterčkov britof, o katerem 
je Prežihov Voranc (Zbrano delo 1973, Od Ko-
telj do Belih vod − Nebeški sejem) zapisal: “Sre-
di jase v gozdu sva obstala. Mračna tihota je 
vladala tu, le nekje iz globine gozda je prihajal 
do naju šum oddaljenega studenca. Mati je re-
kla: ‘Veš, kje sva? Na Sterčkovem britofu’. Videč 
moj plahi pogled se je nasmehnila. ‘Poglej, tod 
je v starih časih šla rimska cesta iz Koroške na 
Štajersko. Ravno tod. Tukaj je nekoč stala cer-
kev svetega Jurija in tukaj je bilo pokopališče’. 
Že davno ni ne o cerkvi, ne o pokopališču no-
benega sledu več. Stari Apačnik iz Žabengraca, 
moj ded, je bil zadnji človek, kateremu se je ta 
britof še pokazal …” 

V hladu gozda, ob šelestenju listja in pesmi, 
ki prihaja iz krošenj dreves, popotnik prispe 
do Pernjakovih travnikov in na kmetijo Per-
njak. Sledi Dularjev graben, kjer boste prema-
govali prvi vzpon, zato ne pozabite, da osva-
jate Vrhe! Za Priterško lipo popotnika čaka 
še vzpon na Koplenov vrh, poimenovan po 
Koplenovi kmetiji. 

Tik preden se boste spustili proti sv. Neži, 
boste v gozdu odkrili posebnost, ki jo je ustva-
rila igra narave: zavito smreko, Mežnarjevo 
smreko. Nekoliko vstran, na drugi strani, je 
sedem kamnov, ki predstavljajo spomenik pa-
dlim borcem v času NOB; domačini pravijo, da 
so kamni postavljeni točno tako, kot so borci 
obležali pod streli.

Kmalu se je moč ustaviti v gostilni Neža, taki 
tapravi domači koroški. Na povratku k cerkvi sv. 
Roka pa boste prišli do enega izmed vedno red-

kejših izvirov zdrave pitne vode. Medtem boste 
zagledali tudi gostišče Nada, ki ga v toplih mese-
cih krasi nešteto živopisanih cvetov. 

Pot popestrijo z nekaterimi 
prireditvami.
Delno pohodniška ter delno kolesarska in ko-
njeniška pot je označena z lesenimi smernimi 
tablami in napisom Meškova pot, na vmesnih 
delih pa tudi samo z belo črko M na drevesih. 
Označbe so tudi kozolci s karto poti na izho-
diščnih točkah. Možni so individualni ali vo-
deni ogledi obeh že omenjenih cerkev, Meško-
vega groba pri cerkvi sv. Roka ter Meškove sobe 
v župnišču, pa seveda mimogrede še domačij 
na poti. Skrbnik poti je Turistično društvo 
Murn, ki dvakrat letno prireja pohode (nočni 
in jesenski), ob Meškovi obletnici pa v sodelo-
vanju z Župnijskim uradom literarne večere. 

Ajda Prislan
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Meškova pot

Gostilna Neža se nahaja na Vrhah v bli-
žini Slovenj Gradca. Ponujajo pristno 

domačo hrano, ki jo pripravljajo po pred-
naročilu, zato je vedno sveža. V bližini je 
možen ogled cerkve sv. Neže, lahko pa se 
podate po pohodniških poteh, kot sta Me-
škova pot, Pot Rimljanov.  

V gostilni Neža pripravljajo hrano po re-
ceptih naših babic. V ponudbi najdete pred-
vsem koroške kmečke jedi, kot so: 
•	 ta pravo koroško kosilo; 
•	 Nežina kisla juha z ajdovimi žganci;
•	 mežerli; 
•	 domači narezek s skuto in kruh iz doma-

če krušne peči; 
•	 več vrst štrukljev: ajdovi z orehi, skutni 

in drugi;

•	 sladice: več vrst palačink, jabolčni ali 
skutni zavitek, sadne kupe, sladoled ... 
Jedi pripravljajo predvsem za zaključene 

družbe, izletnike z avtobusi, pohodnike in 
skupine po prednaročilu, vsako nedeljo in 
ob praznikih pa nudijo kosila. 
Novost
Vsak konec tedna vam nudijo pice iz krušne 
peči in domači kruh, katerega med tednom 
pečejo tudi za prodajo po naročilu. (AP)

Gostilna Neža

GOSTILNA NEŽA

Vrhe 45, Slovenj Gradec 

Tel.: 02 822 70 66, gsm: 041 922 236

info.gostilna.neza@gmail.com

Javni zavod za turizem in šport 
Spotur Slovenj Gradec

Cerkev sv. Neže Cerkev sv. Roka

Sterčkov britof

M e d i j  z  n a j v e č j i M  d o s e g o M
v  M e s t n i  o b č i n i  s l o v e n j  G r a d e c
I z k o r i s t i t e  g a  z a  s v o j o  p r e d s t a v i t e v !

Kontakt: 05 901 05 76 (gospa Majda), e-naslov: info@km-z.si
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V obdobju letošnjega prvega polletja so 
konjeniki Cross Country Cluba Legen 

spet največ pozornosti namenili mladim. 
Vedno več staršev otrok s posebnimi po-
trebami se zanima za terapevtsko jahanje. 

Leto 2012 smo pričeli z novoletno ježo k 
Rdečniku, v prvi polovici leta jezdili še na or-
ganizirane blagoslove konj k sv. Antonu in sv. 
Primožu na Pohorju ter prvič letos k sv. Neži 
na Sele. Mladi člani kluba so si v manjših sku-
pinah organizirali nekaj krajših jež.  

Že peto leto zapored smo priredili blago-
slov konj, sicer pa je bil to že dvajseti bla-
goslov v čast zavetnika legenske cerkve sv. 
Jurija. Kljub slabi vremenski napovedi je 
prijezdilo 67 konjenikov iz vseh krajev ko-
roške krajine. Osnovni namen takih srečanj 
je druženje in izmenjava izkušenj pri vzreji 
in delu s konji. 

Prvič smo organizirali igre s konji in “po-

kaži kaj znaš”. Neke vrste neformalne tekme 
konjenikov (veščine: slalom okrog sodov, 
preskok ovire, natikanje alke v galopu in 
drugo), razvrščenih v dve starostni skupini 
− do osemnajst let in nad, se je udeležilo 32 
konjenikov.  

Po predhodnem načrtu smo pripravili 
tudi prireditve, ki obujajo in ohranjajo stare 
ljudske običaje. Vsi aktivni člani sodelujemo 
v pustnih sprevodih. Konec aprila smo pri-
pravili večerni prihod Zelenega Jurija na ko-
nju; mladi Blaž, ovenčan v bršljan, je bil prava 
atrakcija, predvsem za najmlajše, kasneje pa 
je zbrano družbo razveseljeval še s harmoni-
ko. Ob tej priložnosti smo obudili še en star 
ljudski običaj – jajčarijo; ob peki jajc, ki so jih 
prisotni prinesli s seboj kot vstopnice, smo o 
tem starem kmečkem običaju pripovedovali 
predvsem mlajšim. 

Skupna ježa članov kluba je bila tudi 8. julija 
na prireditev Furmani po cest peljajo v Podgorje.  

Poleti preživljajo klubski konji dopustni-
ško življenje na vrhu Pohorja, kjer uživajo 
gostoljubje Matjaža, ki jim je prijazno od-
stopil pašnik. Avgusta se je zbrala tudi Ko-
roška konjenica, ki je letos dvodnevno ježo 
začela na Mrdavsovem v Žerjavu (tudi na tej 
vsako leto sodeluje nekaj naših članov). 

Klub ima svoj sedež in klubske objek-
te (hlevske prostore za 12 konjev, manežo, 
prostor za krmo in nastilj ter prostor za dru-
ženje) na zgornjem Legnu na najemniškem 
zemljišču. Hlevi so vedno polni, v klubu pa 
deluje okrog 70 aktivnih članov, ki imajo 
svoje konje in opravljajo konjeniško dejav-
nost v okviru kluba, ter še enkrat toliko čla-
nov, ki to dejavnost podpirajo.  

Cross Country Club Legen s svojim de-
vetnajstletnim delovanjem na območju Me-
stne občine Slovenj Gradec in tudi sosednjih 
občin z izvajanjem številnih dejavnosti de-
luje v korist naše občine in naših občanov, 
prispeva k bogatejšemu turističnemu utripu 
v mestu Slovenj Gradec ter privablja turiste, 
ki se zanimajo za te dejavnosti, posredno pa 
se ti seznanijo še z drugo bogato ponudbo 
našega mesta.  

Kresničke, ženska konjenica
Kresničke smo imele letos spet dvodnevni 
program: ježo na Pesnik. Po peturni ježi 
na Pohorje prek Pungarta do Pesnika smo 
imele zvečer še uro trebušnega plesa pod 
strokovnim vodstvom, naslednji dan pa 
smo se po drugi strani Pohorja vrnile do 
Kaštivskega sedla in v dolino do kluba, kjer 
so nam ostali člani pripravili pogostitev. 

Zanimanje otrok za konjeniško dejavnost 
in te vrste rekreacijske aktivnosti je iz leta v 
leto večje in zaradi prostorske stiske včasih 
že presega zmožnosti obstoječega kluba. 

Cross Country Club Legen (CCCL), ki 
mu je Ministrstvo za šolstvo in šport RS z 
odločbo podelilo status društva in deluje 
v javnem interesu, prireja različne prire-

ditve in tečaje. V šoli jahanja letno prido-
bi naslov “jahač 1” ali “jahač 2” od 15 do 
30 kandidatov, za osnovne in srednje šole 
izvaja izbirne vsebine in počitniške pro-
grame spoznavanja konjeniške dejavnosti 
in jezdenja, enkrat tedensko (vse sobote v 
času šolskega pouka) pa za iste strukture 
prireja jezdenje v maneži. Lansko leto je 
klub prvič izvajal tudi del progama Zdrav 
življenjski slog za otroke od 1. do 7. razreda 
osnovnih šol. Vse naštete aktivnosti vodijo 
usposobljeni člani CCCL. 

Zelo ponosni smo na decembrske pri-
reditve dedka Mraza, ko pride v prostore 
kluba več kot 150 otrok s svojimi starši. 

Člani kluba s svojo prisotnostjo ali po-
sebnim programom prikaza dresurne ježe 
večkrat sodelujejo na raznih prireditvah 
v mestu ali izven. Že nekaj let aktivno de-
lujejo kot posebna enota civilne zaščite na 
območju MO Slovenj Gradec. 

Našteli bi lahko še vrsto aktivnosti, a 
je v prvi vrsti potrebno omeniti, da je v 
zadnjem času vedno večje zanimanje za 
terapevtsko jahanje otrok s posebnimi 
potrebami. Trenutno prihajajo v klub tri 
družine, katerim omogočamo stik s ko-
nji in jahanje. V bodoče načrtujemo tudi 
strokovno vodene terapije v sodelovanju z 
društvom, ki povezuje družine z otroki s 
posebnimi potrebami. 

Ida Robnik

Na Koroškem so se zbrali 
kandidatke in kandidati za 

tri slovenske pionirske reprezentance, ki 
bodo branile barve Slovenije na tradicio-
nalnem turnirju Slovenia Ball. 

Osma izvedba prireditve SLOVENIA BALL, 
ki jo pod okriljem FIBA Europe organizira 
Košarkarska zveza Slovenije v sodelovanju 
z Javnim zavodom za turizem in šport Spo-
tur Slovenj Gradec, se je v Slovenj Gradcu s 
tekmovalnim delom začela v četrtek, 16. 8. 
2012, in je trajala vse do nedelje, 19. 8. 2012. 
Slovenski predstavniki so se v Slovenj Grad-
cu zbrali že v ponedeljek, kjer so vse do srede 
opravljali po dva treninga dnevno ter bili v 

sredo izbrani za dve slovenski reprezentanci.  
Poleg slovenskih ekip (ena dekliška in dve 

fantovski) je v Slovenj Gradec dan pred ura-
dnim začetkom prišlo še 10 mladih selekcij 
iz tujine − pet dekliških (Izrael, Rusija, Špa-
nija, Madžarska, Hrvaška) ter pet fantovskih 
(Makedonija, Rusija, Španija, Madžarska, 
Hrvaška). Med 16. in 19. avgustom se je v 
dveh slovenjegraških športnih dvoranah (ŠD 
Slovenj Gradec in dvorana Gimnazije Slovenj 
Gradec) odvilo kar 36 tekem. Za veliko veči-
no sodelujočih igralk in igralcev Slovenia Ball 
predstavlja prvi stik z mednarodnim repre-
zentančnim nivojem košarkarske igre, hkrati 
pa omogoča ustvarjanje novih prijateljstev s 
sovrstniki iz različnih evropskih držav.  

Med dekleti so slavile 
Rusinje, drugo mesto 
so zasedle Španke, tre-
tje pa Hrvatice. Sloven-
ke so bile šeste. 

Med fanti pa so slavi-
li Hrvati, ki so v zadnji 
tekmi povsem nadigrali 
Špance, ki so se morali 
letos tako zadovoljiti z 
drugim mestom. Tretje 
mesto so zasedli Rusi. 
Slovenci so z dvema re-
prezentancama zasedli 
četrto in peto mesto. 

V soboto je bil orga-
niziran tudi trenerski 
licenčni seminar, ki je v Športno dvorano 
Slovenj Gradec privabil ogromno znanih 
slovenskih trenerjev. 

Igralci so bivali v Hostlu Slovenj Gradec, 
Hotelu Vabo in na Lukovem doma ter bili z 
nastanitvijo, s prehrano in z gostoljubnostjo 
več kot zadovoljni. Zapolnjene pa so bile tudi 
skoraj vse nastanitvene kapacitete v naši ob-
čini, saj so igralce spremljali tudi starši. 

Mirko Jurjavčič, vodja reprezentanc mlaj-
ših starostnih kategorij, je povedal: »Slovenj 
Gradec je letos že osmič gostil mednarodni 
košarkarski turnir za pionirske reprezen-
tance Slovenia Ball 2012, ki ga pod pokro-
viteljstvom FIBA Europe organizira Košar-
karska zveza Slovenije. Turnir je potekal v 
dveh slovenjegraških dvoranah od 16. do 19. 
avgusta. Letošnji turnir je bil najkvalitetnej-
ši do sedaj, saj je nastopilo 13 reprezentanc, 
med katerimi jih velika večina sodi v sam 
evropski vrh. Nastopalo je šest ženskih in 
sedem moških reprezentanc. Na turnirju se 

mladi košarkarice in košarkarji prvič sreča-
jo z najvišjim, mednarodnim reprezentanč-
nim nivojem, na katerem primerjajo svoje 
košarkarsko znanje in preko košarke ustvar-
jajo nova prijateljstva s sovrstniki iz različ-
nih evropskih držav. Slovenia Ball je najve-
čji tovrstni turnir v Evropi in postaja vedno  
bolj odmeven in uveljavljen, kar je razvidno 
iz dejstev, da moramo iz leta v leto večjemu 
številu držav zavrniti možnost sodelovanja, 
da se vse sodelujoče države vračajo na turnir, 
hkrati pa se vsako leto priključujejo nekatere 
največje in najboljše države, kot letos Rusi-
ja. Posebne zahvale za gostoljubje gredo KK 
Dravograd, Mestni občini Slovenj Gradec in 
športnemu zavodu Spotur, ki vedno poskrbi-
jo za odlične pogoje za igralce in trenerje. V 
soboto je poleg turnirja potekal tudi trener-
ski licenčni seminar za trenerje kadetskih in 
mladinskih ekip.«  

Tilen Klugler,
direktor SPOTUR
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Slovenia Ball 2012

Konjeniki z Legna obujajo tudi stare običaje
Cross Country Club Legen   
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Mag. Mojca Verhovnik, univ. 
dipl. psihologinja, se je na 

Fakulteti za šport usposabljala za vaditeljico 
atletike in pridobila diplomo o usposoblje-
nosti za strokovno delo v športu. Zaposlena 
je v šolski svetovalni službi Osnovne šole Mi-
slinja in je predsednica Atletskega kluba Slo-
venj Gradec, ki je naslednik več tudi uradno 
organiziranih atletskih skupin iz preteklosti. 

Namen atletskega kluba je prirejati in spod-
bujati aktivnosti v atletiki na območju Slo-
venj Gradca in tudi širše v regiji. Njegova 
trenutna usmeritev je razvijanje pionirske in 
mladinske atletike in priprava članov na pi-
onirska tekmovanja. Pod njegovim okriljem 
deluje tudi rekreativna tekaška skupina. 

Ali je tvoja naklonjenost do športa plod tvo-
jega študija psihologije oziroma obratno ali 
pa sta se rodili ločeno? 
Obe simpatiji sta rasli vzporedno. Pomembno 
je, da izberemo poklic in interesna področja, 
ki ustrezajo našim osebnostnim lastnostim, 
temperamentu, zmožnostim, saj smo le-tako 
lahko učinkoviti in zadovoljni. 

Mislim, da je bil moj izbor kar na mestu, ne-
glede na to, kaj je bilo prvo.  

Da ne bova govorili o teoriji − kako v svojem 
primeru poklic povezuješ s športom? 
Med poklicem svetovalne delavke v osnovni 
šoli in športom pravzaprav ni neposredne po-
vezave. Staršem otrok s slabšo koncentracijo, 
slabše razvito motoriko in z drugimi teža-
vami sicer pogosto svetujem vključitev otro-
ka v redno športno vadbo. Prav tako nisem 
zaveznik stališča, da se otroke ob učnem ali 
drugačnem neuspehu kaznuje s prepovedjo 
obiskovanja športne dejavnosti, saj mu le-
-ta v vsakem primeru bolj koristi, kot škodi. 
Starši so zmotno prepričani, da se bo otrok, ki 
bo imel na razpolago cel popoldan, več učil. 
Nasprotno, prav redna vključenost v športno 
dejavnost otroka sili, da si časovno organizira 
tudi druge obveznosti in jih pravočasno opra-
vi (npr. domače naloge in učenje). Šport, ki 
ga otrok obiskuje samoiniciativno, mu pred-
stavlja sprostitev in možnost za samopotrje-
vanje, doživljanje uspeha. Od otroka zahteva 
fizični napor, kateremu so otroci v današnjem 
času le redko izpostavljeni. Kar pa se mi zdi 
pri športu še zelo pomembno, je, da je prilo-
žnost, ko se otroci družijo v realnosti in ne le 
v virtualnem svetu.

Moje naloge v Atletskem klubu Slovenj 
Gradec so bolj kot psihološke organizacijske 
in administrativne narave. 

Osebno pa mi šport ter druženje ob športu 
v prvi vrsti predstavljata sprostitev in polnje-
nje baterij za nadaljnje aktivnosti in naloge. 

Kako bi lahko naredila reklamo atletiki, s 
katerimi besedami bi to kraljico športa, kot 
ji tudi rečemo, predstavila staršem otroka, 
da bi se navdušili in ga pripeljali k vadbi 
atletike? Katere so prednosti tega športa? 
Strokovno gledano je atletika bazični šport in 
predstavlja osnovo za trening ostalih športov. V 
širšem pomenu ne predstavlja samo športa in 
treninga, ampak je način preživljanja prostega 
časa, druženja in sprostitve ob vseh pozitivnih 
učinkih, ki jih ima vadba na razvoj motorike, 
vzdržljivosti in ohranjanje zdravja na sploh. 
Atletika je preventiva pred tveganimi oblikami 

vedenja. Ker zahteva natančno organizacijo in 
načrtovanje aktivnosti, so atleti ponavadi tudi 
zelo uspešni učenci. 

V rekreativnem smislu je atletika šport 
brez večjih omejitev. Otrok, mladostnik ali 
odrasel lahko spremlja le lasten napredek in 
ni obremenjen s tem, ali bo v prvi postavi 
ekipe ali ne. Pri atletiki ni najšibkejših členov 
ekipe, ker vsak tekmuje zase. 

Naj se malo pošalim: si se zato poročila z 
večkratnim članom slovenske atletske repre-
zentance? 
To je bilo le srečno naključje. 

Kakšne so aktivnosti Atletskega kluba Slo-
venj Gradec in kakšne prireditve prireja 
med tekmovalno sezono? 
Atletski klub Slovenj Gradec izvaja celoletni 
program atletike za različne starostne skupi-
ne: mala šola atletike (za predšolske), atletika 
za otroke 1. triade OŠ (1. do 3. razred OŠ), 
atletika za otroke 2. triade OŠ (4. do 6. razred 
OŠ), pionirji in mladinci trenirajo v štirih 
programih: sprinti in skoki, meti, srednje 
proge in dolge proge, rekreativna atletika − 
izvaja se sezonsko.

Atletski klub Slovenj Gradec skupaj z 
MOSG in SPOTUR-jem že več let uspešno or-
ganizira in izvaja TEK MIRU ob dnevu OZN, 
ki je čedalje bolj obiskana prireditev, v okviru 
katere poteka pet tekaških dogodkov, med ka-
terimi sta tudi dve državni prvenstvi, in sicer 
Odprto državno prvenstvo Slovenije v cestnih 
tekih, Državno prvenstvo v uličnem teku za 
osnovne in srednje šole, Ulični tek za najmlaj-
še, Štajersko-koroški pokal, Tek dobre volje.

Posodobitev atletskega stadiona, ki je bila 
zaključena v lanskem letu, je seveda zagotovi-
la pogoje, da se izvedejo tudi atletska tekmo-
vanja na stezi. Že v lanskem letu so na atlet-
skem stadionu potekali Atletska otroška liga, 
finale Otroške atletske lige ter finala Ekipnega 
prvenstva v atletiki za osnovne in srednje šole.

V letošnjem letu smo že uspešno izvedli 
mednarodno tekmovanje Četveroboj mla-
dinskih reprezentanc Češke, Madžarske, 
Hrvaške in Slovenije, čakajo pa nas še nekaj 
tekmovanj. Aktivni smo tudi v času počitnic, 

ko prav tako izvajajmo počitniški program 
atletike.  

Koliko so stari najmlajši člani vašega kluba? 
Najmlajši člani našega kluba so stari 5 let. 
Predšolski otroci se lahko vključijo v Malo 
šolo atletike, ki poteka enkrat tedensko.  

Kako jim približate ta šport, da jim treningi 
ne postanejo dolgočasni ali prenaporni? 
Vadba je vedno prilagojena starosti in spo-
sobnostim otrok. Obseg in intenzivnost se 
večata s starostjo in sposobnostmi. Predšol-
ski otroci so k vadbi vključeni enkrat teden-
sko. Vadba poteka večinoma preko igre in 
je splošno naravnana k spodbujanju razvoja 
vseh motoričnih sposobnosti: koordinacije 
gibanja, ravnotežja, gibljivosti, vzdržljivosti, 
hitrosti, pa tudi psihičnih sposobnosti, kot 
sta vztrajnost in koncentracija. Pomembno 
vlogo ima seveda tudi vaditelj ali vaditeljica 
otrok, ki mora najti prave meje med zahteva-
mi, ki jih postavlja pred otroke, in njihovimi 
zmožnostmi, med prijaznostjo in strogostjo, 
prilagajanjem in vodenjem. 

Otroci v starosti od 6 do 9 let trenirajo 
dvakrat tedensko, starostna skupna od 10 do 
12 let trikrat, starejši pa od 4- do 6-krat te-
densko. Pri starejših je trening bolj usmerjen 
in specifičen, odvisen tudi od močnih po-
dročij posameznega otroka. Naša temeljna 
usmeritev so tekaške discipline in sprinti, od 
tehniških disciplin pa skoki in meti.  

Del aktivnosti predstavljajo tudi atletska 
tekmovanja, ki se jih vadeči udeležujejo v 
različnem obsegu. V letošnjem letu smo se 
skupno udeležili že 20 atletskih tekmovanj.

Starejši pionirji in mladinci se udeležujejo 
tudi priprav v Medulinu, in sicer v mesecih 
decembru, februarju in aprilu, kjer se inten-
zivno pripravljajo na tekmovalno sezono. 

Ste v letošnjem letu z atleti dosegli kakšne 
vidnejše rezultate?
Zelo uspešen in perspektiven atlet je Tine 
Glavič, ki je letošnji državni prvak teka na 
5000 m in pokalni podprvak teka na 3000 
m v starostni kategoriji U16. V isti starostni 
kategoriji je s časom 9.32,49 tudi lastnik dr-
žavnega rekorda v teku na 3000 m v dvorani. 

Med mlajšimi je najuspešnejši Mitja Kor-
dež, ki je letošnji državni prvak v krosu in 
pokalni prvak v teku na 600 m v starostni 
kategoriji U16.

V nadaljevanju sezone pričakujemo še dobre 
uvrstitve Maje Pogorevc in Urške Doberšek, ki 
sta tudi že posegali po najvišjih stopničkah na 
državnih prvenstvih v prejšnjih letih.  

Ajda Prislan
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v hokeju na rolerjih 
ProSports Cup 2011/2012

ljene v dve kakovostni skupini, visoko pa meri 
tudi v svetovnem merilu, saj razen ameriškega 
NARCH tekmovanja ni veliko podobno velikih 
ligaških tekmovanj. 

Ekipa Bidri iz Slovenj Gradca tekmuje že 
četrto leto zapored. Po lanskem odličnem re-
zultatu, kjer je v skupini B osvojila 1. mesto, 
je v letošnji sezoni zaostala za pričakovanji. 
Večletni opazni rezultatski napredek je letos 
izostal predvsem zaradi prenove ekipe, ki v 
letošnjem letu ni bila tako uigrana kot v pre-
teklosti. Pomanjkanje domačih igralcev je 
botrovalo k temu, da so bili Bidri primorani 

iskati igralce v drugih klubih, a kljub igralcu 
iz Postojne, ki je bil v preteklosti tudi član iz-
brane vrste, jim v tej sezoni ni uspelo doseči 
več kot 11. mesto v prvi kakovostni skupini. 
Poudariti pa je potrebno, da se Bidri že vrsto 
let srečujejo tudi s težavo pridobitve dobre-
ga vratarja, ki ga v domačih vrstah ni in ga 
morajo tako za vsako sezono posebej iskati 
drugod po Sloveniji.

Klub je v lanskem letu organiziral že 
tradicionalni turnir v hokeju na rolerjih, ki 
je potekal na domačem igrišču in kjer so 
Bidri med petimi ekipami s Koroške in eno 

ekipo iz Savinjske regije osvojili 1. mesto.
Omenimo še naj, da je bilo pravkar 

končano svetovno prvenstvo elitne divizi-
je v hokeju na rolerjih, ki je letos poteka-
lo v Pardubicah na Češkem, kjer je igrala 
tudi naša izbrana vrsta. Slovenija je na 
uvodni tekmi presenetljivo premagala Ka-
nado z rezultatom 6:4, drugo tekmo proti 
ZDA izgubila z 2:4, tekmo proti Slovakom 
zmagala s 6:5 in izgubila proti Švedom z 
2:6. V tekmi za obstanek v elitni diviziji 
smo premagali Nemčijo s 5:3.

Aljoša Krivec

Inline hokej klub BIDRI Slovenj Gradec 

Atletika je preventiva pred 
tveganimi oblikami vedenja

Mag. Mojca Verhovnik o svojem delu in atletskem klubu

Slovenjgradčani še zmeraj igrajo v prvi kako-
vostni skupini, a so letos prenovili ekipo in v 

njej igrajo tudi igralci iz drugih klubov. 

V mesecu maju se je zaključilo ligaško tek-
movanje v hokeju na rolerjih ProSports Cup 
2011/2012, ki je že šesto leto zapored poteka-
lo v Horjulu, v največjem centru hokeja na 
rolerjih v Sloveniji. 

Tekmovanje traja celih šest mesecev; po 
besedah organizatorja je to najobsežnejše tek-
movanje pri nas, o razsežnostih tekmovanja 
priča število prijavljenih ekip (22), ki so razde-

t
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Lani smo bili rezultatsko zelo uspešni, 
saj smo s tremi selekcijami postali pr-

vaki, z dvema pa še podprvaki. Kljub vse-
mu pa nismo dosegli zastavljenega cilja, saj 
nam s selekcijo U14 ni uspel preboj v prvo 
slovensko ligo.

Zgodovina slovenjgraškega 
nogometa 
Nogomet je brez dvoma najpopularnejši šport 
na svetu, med tistimi, ki ga igrajo, pa so tako 
moški kot ženske, tako najrevnejši otroci kot 
najbolje plačani športniki. Začetek igranja 
sodobnega nogometa sega v 18. stoletje, ko 
so na angleških šolah prvič zapisali določena 

pravila iger. Od leta 1888 dalje pa so na vseh 
kontinentih sledili razvoj igre, oblikovanje 
nogometnih lig in pričetek profesionalnih 
tekmovanj.

Čeprav je bilo Nogometno društvo Slo-
venj Gradec ustanovljeno leta 2003, seže bo-
gata zgodovina nogometa v Slovenj Gradcu v 
leto 1935, ko je bila ustanovljena nogometna 
selekcija v takratnem športnem in kolesar-
skem klubu Mislinja. Po drugi svetovni vojni 
je bilo leta 1952 ustanovljeno športno društvo 
ŠD Triglav Slovenj Gradec, v okviru katerega 
so si nogometaši na tekmovanju v čast koro-
škega festivala telesne kulture pridobili prvo 
mesto in naslov okrajnega prvaka v nogome-
tu. Leta 1954 je nogometna selekcija izstopila 
iz ŠD Triglav ter ustanovila samostojni klub 
− Nogometni klub Svoboda Slovenj Gradec. 
Aktivnosti tega kluba so bile usmerjene tudi 
v izgradnjo športne infrastrukture, saj je v 
času njihovega delovanja prišlo do izgradnje 
nogometnega igrišča. Leta, ki so sledila, so 
bila v znamenju prevlade malega nogometa 
v Slovenj Gradcu, ustanovljen je bil Nogome-
tni klub Partizan Slovenj Gradec, ki je bil leta 
1995 preimenovan v Nogometni klub Slovenj 
Gradec, le- ta pa skoraj deset let kasneje v No-
gometno društvo Slovenj Gradec. 

Ob ustanovitvi nogometnega društva je v 
okviru ND Slovenj Gradec začela delovati tudi 
sekcija ženskega nogometa in nastopati v I. slo-
venski ženski nogometni ligi, leta 2004 pa je za-

okrožila svoje delovanje v novo ustanovljenem 
Ženskem nogometnem klubu Slovenj Gradec, 
v okviru katerega uspešno nastopa še danes.

Usmeritve Nogometnega 
društva Slovenj Gradec

V Nogometnem društvu Slovenj Gradec ve-
lik del aktivnosti usmerjamo k vzgoji mladih 
nogometašev. Tako v okviru društva orga-
nizirano deluje Nogometna šola z vsemi se-
lekcijami. Treninge je v preteklih sezonah 
obiskovalo do 120 otrok od sedmega do šest-
najstega leta starosti. 

V Nogometni šoli delamo po konceptu, 
ki je strokovno preverjen. Trener ga izvaja s 
svojim načinom, pristopom in razmišljanjem 
ter posebno s prenašanjem znanja. Strokovno 
delo pomeni učenje otrok do 14. leta. Otro-
kom moramo zagotoviti zabavo, igro, osvaja-
nje tehnike, znanje osnovne taktike, pravilen 
telesni razvoj. Cilj nam je želja po igri, gibanju 
in druženju, pomembni pa so tudi drugi cilji, 
kot so razvoj osebnosti, oblikovanje vrednot, 
zdrav način življenja, vzgoja za življenje.

Trenerji se morajo držati zastavljenega 
letnega delovnega načrta. Na podlagi le-te-
ga oblikujejo mesečni načrt. Za vsak mesec 
posebej si zadajo cilje in naloge in na podlagi 
le-teh pripravijo treninge. Za vsak trening je 
potrebno imeti jasno postavljen glavni cilj. 
Cilji trenerjev so: vzgoja otrok, načrtno delo, 
širjenje nogometa, ustvariti dobre igralce in 
igrati kvaliteten nogomet. Pot do teh ciljev 
pa vodi preko strokovnega dela, sodelovanja 
med trenerji, izmenjave informacij in pošte-
nih odnosov.

V vseh letih nam je bil cilj privabiti čimveč 
otrok. Do lani nam je to kar dobro uspevalo. 
Leta 2009 je bilo v nogometni šoli 75 otrok, 
lani že 120. Žal pa je letos sledil padec in smo 

trenutno pri številki 80. Upad otrok je nastal v 
vseh selekcijah.

Seveda nam ambicij ne manjka. Trenu-
tno se vodijo aktivnosti, da bi v roku 2−3 
let uspeli zagotoviti veliko igrišče z umetno 
travo vključno z novimi klubskimi prostori 
s slačilnicami. S tem bi bili nogometašem 
dani pogoji za idealno vadbo oz. treninge, 
kar pa je tudi pogoj, da se lahko v naslednjih 
letih uresniči zastavljene tekmovalne cilje: 
III. SNL liga v članski konkurenci in I. SNL 
liga v kategoriji U14 − starejši dečki. Člani 
ND se aktivno vključujejo tudi v delo svoje 
osnovne organizacije – Medobčinske nogo-
metne zveze Maribor (MNZM). Zavedamo 
se, da so naše ambicije povezane s financami, 
zato si v prihodnje želimo predvsem finanč-
no stabilnost. Naši viri so predvsem: člana-
rina in vadnina v nogometni šoli, trženje 
promocijskega prostora za oglaševanje, ki 
je na atraktivni lokaciji ob pomožnem igri-
šču, sponzorska sredstva ter del sredstev za 
razvoj športa, ki jih namenja Mestna občina 
Slovenj Gradec. Glede na poslabšane finanč-
ne razmere na vseh področjih v državi tudi 
mi prilagajamo svojo dejavnost razpoložlji-
vim virom in krepimo predvsem vrednote, 
kot so solidarnost, prostovoljstvo, medseboj-
no spoštovanje in pomoč.

Osnovna naloga kluba je množičnost. Se 
pravi vključevati mlade igralce in jih vzgaja-
ti. Videti vlogo v svojem okolju, smisel in ci-
lje dela. Videti in poznati svoje zmožnosti in 
okvire. Naloge se je potrebno lotiti postopo-
ma in sistematično. Zato je potrebnih nekaj 
let trdega dela. Potrebno je delati za skupni 
cilj. Vsak mora prispevati svoj delež, znanje, 
sposobnosti ter se nenehno izobraževati. Brez 
tega nogometa v Slovenj Gradcu ne bo.

Mag. Boris Balant,
 predsednik ND Slovenj Gradec
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Izjemen uspeh 
slovenjgraških šahistov Šahovski klub Slovenj Gradec je bil v okvi-

ru nacionalne panožne zveze organizator 
prve slovenske mladinske ekipne lige. Tek-
movanje se je odvijalo 8. in 9. septembra 2012 
v veliki dvorani mladinskega hotela v Slovenj 
Gradcu. Liga je potekala v konkurenci fantov 
do 20 let (rojeni leta 1992 ali mlajši). 

Ekipo so sestavljali trije igralci in šest rezerv 
(morali so biti pravilno registrirani za svoj 
klub oziroma društvo v letu 2012 in imeti ve-
ljavno tekmovalno licenco 2012). Igralni čas je 
bil 20 minut + 10 sekund/potezo za vsakega 
igralca za celo partijo. Sistem: švicar, 9 kol. 
Igrali so po pravilih FIDE za pospešeni šah in 
Ekipnem pravilniku ŠZS. 

Tekmovanja se je udeležilo do sto mladih 
šahistov iz cele Slovenije. Zmagovalna eki-
pa se je uvrstila v državno mladinsko ligo 
2013. Prve tri ekipe so prejele pokal tehnič-
nega izvajalca.

Končno stanje: od šestindvajsetih ekip je 
prvi Šahovski klub Žalec, slovenjgraški eki-
pi pa sta sedma in štirinajsta. V prvi so igra-
li Jernej Špalir, Ambrož Černjak in Emanuel 
Nikl-Hutinski, v drugi pa Denis Syla, Jaka 
Juvan, Aleš Nabernik, Gal Širnik, Gregor 
Štumpfl in Tadej Grešovnik. Arbiter je bil 
Marjan Drobne, IA. Podrobnosti o tekmo-
vanju ter tekmovalcih ŠK Slovenj Gradec 
lahko najdete na spletni strani http://www.
sah-zveza.si/rez/1209/si12lg1m/. (AP)

Prva slovenska mladinska 
liga v aktivnem šahu

Šah

Usmerjeni k vzgoji 
mladih nogometašev

Nogometno društvo Slovenj Gradec

Na potezi je bil tudi župan Andrej Čas.

Na Kopah se je pred mese-
cem dni odvijala vrsta ša-

hovskih tekmovanj. Od torka, 28. 8. 2012, 
do sobote, 1. 9. 2012, sta potekali državna 
ekipna mladinska liga in enotna slovenska 
liga mladink (spletna povezava do uradne 
strani državnega prvenstva: http://www.
sah-zveza.si/rez/1208/si12lgml/), v nedeljo, 
3. 9. 2012, pa je bilo člansko ekipno prven-
stvo Slovenije v aktivnem in hitropoteznem 
šahu članov, mladine in žensk.

Člani ŠK Slovenj Gradec smo bili na abso-
lutnem članskem ekipnem tekmovanju Slo-
venije tretji v hitropoteznem šahu in četrti 
v aktivnem šahu (zasedba članske ekipe ŠK 
Slovenj Gradec: Sandi Krivec, Jernej Špalir, 
Branko Špalir, Andrej Krnjovšek, Vlado Tu-
ričnik in Gregor Šmon). 

Naši mladinci so osvojili sedmo mesto 
(Emanuel N. Hutinski, Denis Syla, Jaka Juvan). 

Podrobnosti in slikovno gradivo s tekmo-
vanj najdete na spletnih straneh: 
•	 http://www.sah-zveza.si/rez/1209/si12ekhp/, 
•	 http://www.sah-zveza.si/rezultati/

podatki/?rid=8389 in 
•	 http://www.sah-zveza.si/rezultati/

podatki/?rid=8388. 
Tekmovanje je s strani države otvoril po-

slanec slovenskega parlamenta, s strani lo-
kalne skupnosti ni bilo predstavnika, s strani 
panožne zveze pa so bili prisotni tajnik in 
predsedniki tekmovalnih komisij za mladin-
ski, ženski in članski šah. 

Gregor Šmon

ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC

Nogometna tekma med ND SG in ekipo 
Marles hiše iz Limbuša na domačem igrišču 
v Slovenj Gradcu
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Osnovna šola Podgorje pri 
Slovenj Gradcu je bila skupaj 

s partnersko Osnovno šolo Mislinja spreje-
ta v program Popestrimo šolo 2011/2012. 

Namen programa Spodbujanje izvajanja pro-
gramov Popestrimo šolo v letih 2011, 2012, 

2013 in 2014 je razvoj novih pedagoških 
strategij in oblik dela, v okviru katerih smo 
na osnovnih šolah izvajali aktivnosti, ki pri-
spevajo k razvoju ključnih kompetenc otrok 
v skladu s priporočilom Evropske skupno-
sti. Otrokom smo tako želeli ponuditi mo-
žnost oblikovanja pozitivne samopodobe in 

samospoštovanja ter razvijanja pozitivnega 
odnosa do narave in ljudi, s čimer se jim želi 
omogočiti tudi samostojno prepoznavanje 
njihovih sposobnosti, talentov in želja. Tak 
način dela otrokom daje možnost, da se v 
različne aktivnosti vključujejo neobreme-
njeno in s tem gradijo na svojem psiholo-
škem in socialnem razvoju.  

V okviru delovanja omenjenega programa 
smo od 1. 4. do 31. 8. 2012 na obeh šolah (OŠ 
Mislinja ter OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu 
s podružnicama Razbor in Šmiklavž) izvajali 
naslednje dejavnosti: individualno delo, pri-
prave na tekmovanja, počitniške dejavnosti, 
počitniško varstvo, igranje na Orffova glas-
bila, spoznavanje ljudskih modrosti, literar-
no ustvarjanje, biološko vrtnarjenje in digi-
talna pismenost – osnove računalništva. 

 V avgustu so bili znani tudi rezultati iz-
bora koristnikov sredstev programa Pope-
strimo šolo za naslednji dve šolski leti; za-
radi predhodnega zaključka redakcije vam 
novico o tem, ali bo OŠ Podgorje še naprej 
med prejemniki sredstev, zaupamo v kateri 
od naslednjih številk. 

 
Spoznavanje s prijatelji iz ruske Dubne 

Da ne bi ostali zgolj pri poletnih aktivno-
stih na šoli, se velja pohvaliti še z nekateri-
mi projekti, ki so popestrili šolski vsakdan 

naših učencev v preteklem šolskem letu. 
OŠ Podgorje je tako v letu 2011/12 že dru-
gič sodelovala pri projektu Spoznajmo se s 
prijatelji iz ruske Dubne, v okviru katerega 
učenci spoznavajo lepote ruskega jezika in 
kulture. Rezultati lanskega projekta, ki je 
med drugim vključeval tudi videokonfe-
renco z vrstniki iz ruske Dubne, so presegli 
pričakovanja. Uspeh je presenetil vse ude-
ležene, tako nas na podgorski šoli kot tudi 
ARNES (Akademska in raziskovalna mreža 
Slovenije) ter Društvo Slovenija Rusija. OŠ 
Podgorje se zato na tem mestu zahvaljuje 
vsem sodelujočim, ki so z omejenimi sred-
stvi in izdatnim trudom dobesedno priča-
rali čudovito pripravljeno predstavo. 

V mesecu avgustu smo na podgorski 
osnovni šoli za pridobitev sredstev za nada-
ljevanje projekta v šolskem letu 2012/13 po-
novno zaprosili Sklad za promocijo ruske-
ga jezika in kulture, ki deluje pod okriljem 
Društva Slovenija Rusija. Tokrat želimo na 
pobudo šole iz Rusije videokonferenčno 
povezavo izkoristili za teme, kot so božični 
prazniki v slovenskih in ruskih družinah, 
mestih in državi, tradicije nacionalne kuhi-
nje ter izmenjava učencev Rusija–Slovenija. 
S tem želita šoli razširiti področje sodelova-
nja in projektu vdihniti novo kvaliteto. 

 Mag. Aljoša Lavrinšek, 
ravnatelj OŠ Podgorje 
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Italjanski Vogue je sedem fotografij Sare 
Nuše Golob Grabner sprejel za objavo na 

njihovi spletni strani v sekciji Photo Vogue.

V Mladinskem kulturnem centru Slovenj 
Gradec je bila fotografska razstava Sare Nuše 
Golob Grabner. 

Sara je dijakinja 3. letnika, ki se je s fo-
tografijo začela ukvarjati v prvem letniku 
srednje šole v okviru foto krožka Gimnazije 
Ravne na Koroškem. O svojem hobiju, ki je 

sčasoma prerasel v strast, pravi: 
''Fotografiranje dovoli, da v obi-
čajnem dnevu poiščeš skrite zgod-
be, da svoja čustva izraziš brez be-
sed in da svet okoli sebe vidiš bolje 
kot kdajkoli prej.'' Navdih za svoje 
fotografije išče povsod, še posebej 
v glasbi in likovnih delih. Prek fo-
tografij lahko izrazi čustva, ki jih 
drugače ne more. 

Sara se lahko pohvali z vidni-
mi uspehi na različnih natečajih 
in razstavah. V lanskem letu je 
v Celju na razstavi pod okriljem 
Društva fotografov Svit s svojo 
fotografijo osvojila prvo mesto. 
Njene fotografije so bile razsta-
vljane v Cankarjevem domu na 
razstavi Transgeneracij, v Ra-
dljah ob Dravi na razstavi pod 
okriljem Javnega sklada za kul-
turne dejavnosti ter v Mariboru 
na razstavi v organizaciji društva 
ŠOUM, kjer je osvojila bronasto 
priznanje. (AP)

Navdihujejo jo glasba in 
lepe slike

MKC Slovenj Gradec Diplomirani inženirji 
tehnologije polimerov 
tudi v teh časih brez težav 
do službe
V mestu Slovenj Gradec že sedmo leto 

deluje Visoka šola za tehnologijo 
polimerov, ki izobražuje študente za per-
spektiven, zaposljiv in iskan poklic diplo-
miranega inženirja tehnologije polimerov 
– poklic v panogi »plastičarstva« in gu-
marstva ter v drugih panogah, kjer upo-
rabljajo polimerne materiale. Študenti pri 
iskanju zaposlitve nimajo težav, nasprotno 
− zaposlitev jih že čaka. 

Visoka šola poleg rednega študija ponuja tudi 
izredni študij Tehnologije polimerov na prvi 
(visokošolski) in drugi (magistrski) bolonjski 
stopnji. Študij je namenjen predvsem zaposle-
nim posameznikom, ki nimajo možnosti za 
vključitev v redni študij. Izredni študij se od-
vija samo ob petkih popoldne in sobotah do-
poldne. Študenti lahko zaključijo študij v treh 
letih na visokošolski in v dveh letih na magi-
strski stopnji. Skupine so majhne in študenti 
so med seboj izredno povezani, kar pripo-
more k temu, da večina študentov v rednem 
roku zaključi študij. Študent (absolvent) Da-
mir Huremović poudarja: »Največji predno-
sti tega študija sta »majhnost« in povezava 

z gospodarstvom. Pod izrazom »majhnost« 
mislim na to, da je v posameznem letniku od 
10 do 30 študentov. To omogoča predavatelju, 
da se posveti vsakemu študentu posebej. Pod 
povezavo z gospodarstvom pa mislim to, da 
večina predavateljev prihaja naravnost iz go-
spodarstva.« 

Diplomanti izrednega študija ugotavlja-
jo, da so med študijem pridobili znanje, ki 
jim je koristilo na njihovi poklicni poti in 
jim omogočilo napredovanje v službi glede 
na položaj ali višino dohodka, prezaposli-
tev oziroma samostojno podjetniško pot.

Na Visoki šoli za tehnologijo polimerov 
skrbimo, da se študenti dobro počutijo, kar 
se izraža tudi v odgovorih na študentske an-
kete. Povezovanju so namenjeni tudi skupni 
družabni dogodki študentov različnih letni-
kov visokošolskega in magistrskega študija.

 

Vabimo vas, da se nam pridružite (www.
vstp.si), z našo pomočjo najdete svojo uspe-
šno karierno pot ter postanete eden najbolj 
iskanih diplomiranih inženirjev v Sloveniji 
in v evropskem prostoru.

VŠTP

Aktivni tudi poleti 
Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu
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Fotoreportaža

Mirovniški festival 
2012

V okviru projekta Od ljudi za ljudi, preko kate-
rega se Slovenj Gradec kot partner vključuje v 

program Evropske prestolnice kulture Maribor 2012, je 21. 
septembra – na Mednarodni dan miru – potekal že tradi-
cionalni Mirovniški festival, ki se je letos prvič povezoval 
s prav tako že uveljavljenim Festivalom drugačnosti. Obja-
vljamo nekaj zanimivih fotografskih utrinkov s festivalnega 
dogajanja, ki je v duhu mirovništva zaokrožilo praznovanje 
občinskega praznika Mestne občine Slovenj Gradec. (AK)

Tudi na letošnjem Mirovniškem festivalu so se predstavile 
osnovne in srednje šole iz Občine in celotne Koroške regije …

… ter dobrodelna in humanitarna društva in ustanove.

O ideji in namenu festivala sta obiskovalce poučili dve go-
lobici miru.

Vzporedno z Mirovniškim festivalom je letos potekal že peti 
Festival drugačnosti. ... in na odru

Raper Darko Nikolovski med dogovori z organizatorji pred 
svojim nastopom ...

… ki so si ogledali množično plesno koreografijo Prve 
osnovne šole Slovenj Gradec.

V simultanem video prenosu smo si krajši program na pobu-
do Mednarodnega združenja mest glasnikov miru izmenjali 
z otroki s Cipra …

Pestro dogajanje na Glavnem trgu in Trgu svobode se je 
pričelo že ob 10. uri zjutraj.

Skozi celotno dopoldne se je na Trgu svobode zvrstila množi-
ca obiskovalcev in nastopajočih ...

... od najmlajših ...

... do najstarejših, vključno s častnimi občani.

Župan Andrej Čas je podelil tudi nagrade in priznanja naj-
boljšim ustvarjalkam in ustvarjalcem …

… že dvajsetega natečaja »Otroška risba, spis in fotografija«…

… ki smo ga sklenili z izpustom golobov v počastitev Svetov-
nega dneva miru.

Foto Primafoto
Izbor fotografij in besedilo Dušan Stojanovič


